Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva městyse Karlštejn dne 10. 6. 2021
-----------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
Usnesení č.2021/23 ověřovateli zápisu p.Miroslava Ureše a Ing.Pavla Staňka,
zapisovatelkou dnešního zápisu pí. Janu Brandejsovou
Usnesení č.2021/24 program zasedání zastupitelstva městyse konaného 10.6.2021
Usnesení č.2021/25 zápis ze zasedání zastupitelstva městyse 18.3.2021
Usnesení č.2021/26 rozpočtové opatření č.2
Usnesení č.2021/27 Smlouvu o zřízení služebnosti na akci „VPI Karlštejn, MOST ev.č. 116191“, číslo SAP:16010-037207, mezi Městysem Karlštejn a CETIN a.s.
Usnesení č.2021/28 poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro rok 2021
Klub Zvonek
na činnost
5.000,--Kč
ZO ČSOP Rokycany
péče o zraněné živočichy
5.000,--Kč
TRANS HOSPITAL PLUS
na činnost mobilních
testovacích a očkovacích
týmů
30.000,--Kč
TJ Karlštejn
na podporu sport.činnosti 100.000,--Kč
MS Karlštejn
na podporu činnosti
20.000,--Kč
ČTU, Záskalák Liteň
Karlštejnská devítka
12.000,--Kč
Klub přátel Karlštejna
na činnost
10.000,--Kč
TJ SOKOL Karlštejn
na zajištění provozu
sportovišť
50.000,--Kč
TAJV, z.s.
na sportovní den mládeže
S TAJV v Karlštejně
2.000,--Kč
Charita Beroun
na pečovatelskou službu
6.000,--Kč
Usnesení č.2021/29 založení DSO „RDB“ odpady
Usnesení č.2021/30 Rozhodnutí o snížení místního poplatku za užívání veřejného
prostranství z důvodu mimořádné události
Usnesení č.2021/31 Žádost o reciproční vypořádání pozemků v k.ú Budňany mezi
Městysem Karlštejn a Středočeským krajem za účelem plánovaného
záměru Městyse Karlštejn vybudovat na pozemcích, které jsou
předmětem recipročního vypořádání, chodníky, čímž dojde ke zvýšení
bezpečnosti obyvatel Městyse Karlštejn a zároveň návštěvníků Hradu
Karlštejn. Zároveň Městys Karlštejn nabízí směnou pozemky, na
kterých se nachází komunikace II/116. Majetkoprávním vypořádáním
pozemků dojde k narovnání stávajícího stavu dle skutečnosti.

Pozemky, které má získat Městys Karlštejn:
Parcelní č. druh pozemku

výměra

vlastník

385/5

223m²

385/6
449/7
428/6
428/7
449/6

Ostatní plocha – jiná
plocha
Ostatní plocha – jiná
plocha
Ostatní plocha silnice
Ostatní plocha – jiná
plocha
Ostatní plocha – jiná
plocha
Ostatní plocha – jiná
plocha

Středočeský kraj

Oddělen od
pozemku p.č.
385/2

Geometrický plán
č.:
356-210216/2021

12 m²

Středočeský kraj

385/2

356-210216/2021

2761 m²

Středočeský kraj

449/1

356-210216/2021

3554 m²

Středočeský kraj

428/1

344-200052/2020

623 m²

Středočeský kraj

428/1

344-200052/2020

370 m²

Středočeský kraj

449/1

344-200052/2020

Geometrický plán
č.:
345-200052/2020
344-200052/2020

Pozemky, které má získat Středočeský kraj:
Parcelní
č.
409/2
143/7

druh pozemku

výměra

vlastník

Ostatní plocha –
silnice
Ostatní plocha silnice

158 m²

Městys Karlštejn

Oddělen od
pozemku p.č.
409/2

778 m²

Městys Karlštejn

143/5

Usnesení č.2021/32 odkoupení pozemku p.č.1471/12 v k.ú. Poučník o výměře 157 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, dle GP č. 442-200052/2020 od
Povodí Vltavy z pozemku p.č. 1471/2 za podmínek, že kupní cena
pozemku bude stanovena znaleckým posudkem, včetně ceny tohoto
posudku a správního poplatku za podání návrhu na vklad do KN
Usnesení č.2021/33 pronájem části pozemku p.č.392/3 v k.ú. Budňany na němž je
vymezeno stanoviště kočárů s koňským potahem panu J.J. za roční
nájemné 114.000,--Kč a pověřuje starostu městyse podpisem
nájemní smlouvy o pronájmu stanoviště kočárů s koňským potahem,
která bude stejná jako u ostatních provozovatelů koňské přepravy
Usnesení č.2021/34 odkoupení pozemku p.č.392/13 v k.ú. Budňany o výměře 45 m2,
ostatní plocha, od TJ Karlštejn z.s. za 45,--Kč
Usnesení č.2021/35 přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu
2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze
Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt Intenzifikace ČOV
Karlštejn

Janis S i d o v s k ý
místostarosta městyse

Petr R a m p a s
starosta městyse

Ověřovatelé:
Miroslav Ureš
Ing.Pavel Staněk

