Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva městyse Karlštejn dne 17. 3. 2022
-----------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
Usnesení č.2022/1 ověřovateli zápisu p.Miroslava Ureše a Ing.Petra Pekárka,
zapisovatelkou dnešního zápisu pí. Janu Brandejsovou
Usnesení č.2022/2 program zasedání zastupitelstva městyse konaného 17.3.2022
Usnesení č.2022/3 zápis ze zasedání zastupitelstva městyse 21.12.2021
Usnesení č.2022/4 I. bezúplatně převést pozemky
-parc. č. 409/2 o výměře 158 m2 – ostatní plocha silnice, vzniklý
geometrickým plánem č.345-200052/2020 - Ing. Martin Hrdlička,
Tetín 45, Beroun, z pozemku parc. č. 409/2 v k.ú.Budňany o výměře
227 m2 na pozemky parc. č. 409/10 o výměře 69 m2 pro Městys
Karlštejn a parc. č. 409/2 o výměře 158 m2 pro Středočeský kraj
-parc. č. 143/7 o výměře 778 m2 – ostatní plocha silnice, vzniklý
geometrickým plánem č. 344-200052/2020 – Ing.Martin Hrdlička,
Tetín 45, Beroun, z pozemku parc. č. 143/5 o výměře 2105 m2
v k.ú.Budňany pro Středočeský kraj,
II.ukládá starostovi Městyse Karlštejn vypracovat návrh smlouvy podle
bodu I. tohoto usnesení, smlouvu jménem městyse uzavřít
nejpozději do 45 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení a po splnění
sjednaných podmínek podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí
Usnesení č.2022/5 I. prodej pozemku parc. č. 343/33 o výměře 43 m2 v k.ú. Budňany,
(pozemek vzniklý na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 362-138/2021 vyhotoveného Oldřichem Zítkem, Pod
Bory 506,Králův Dvůr) panu P.B., Praha 10, za cenu 42.500,-- Kč
s tím, že kupní cena bude uhrazena na účet Městyse Karlštejn
nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, návrh na vklad
vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí bude
podán až po zaplacení kupní ceny a poplatek spojený
s návrhem na vklad hradí kupující,
II.ukládá starostovi Městyse Karlštejn vypracovat návrh smlouvy podle
bodu I. tohoto usnesení, smlouvu jménem městyse uzavřít
nejpozději do 45 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení a po splnění
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sjednaných podmínek podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí
pronájem skladových prostor (60 m2 ) v přízemí budovy Úřadu městyse
Karlštejn (západní část) Karlštejnskému kulturnímu sdružení za
nájemné 1.000,-- Kč/rok
dokončení Územního plánu Městyse Karlštejn Ing. arch. M.T.,
Dobřichovice za cenu díla 299.000,--Kč bez DPH
rozpočtové opatření č.6 roku 2021, jehož vypracováním byl
k 31.12.2021 pověřen starosta městyse usnesením č.2021/74
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby – ČEZd_SoBS VB 11449/IV-12-6029398/Karlštejn,
parc.č.906/10 a 900/3 mezi Městysem Karlštejn a ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouvu o zřízení služebnosti číslo SAP: 16010-044662, název akce:
VPI, Opěrná zeď III/11619, Karlštejn mezi Městysem Karlštejn a CETIN
a.s.
Obecně závaznou vyhlášku Městyse Karlštejn č.1/2022, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o úhradě vodného a stočného ve
dvousložkové formě
krátkodobý pronájem Autokempu Karlštejn ve dnech 10.-12. 6. 2022
pí. H.M. za 35.000,-Kč bez DPH na konání akce Karlštejnský sraz
Trike&Moto a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
vyčlenění finanční částky ve výši 100.000,-- Kč na pomoc občanům
Ukrajiny
zábor veřejného prostranství při XXIV. Karlštejnském vinobraní dne
24. a 25.září 2022
zábor veřejného prostranství při Pivním festivalu dne 14. května 2022
rozpočtové opatření č.1 roku 2022
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.IV-12-6027597/VB-01, název stavby:KarlštejnBudňany, p.č.392/63 – KNN mezi Městysem Karlštejn a ČEZ
Distribuce, a.s.

Zastupitelstvo městyse souhlasí:
Usnesení č.2022/16 se spolupořádáním Pivního festivalu v Karlštejně dne 14.5.2022
Zastupitelstvo městyse rozhodlo:
Usnesení č.2022/9 s ohledem na prodlení obchodní společnosti Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o., IČO: 150 53 695 s termínem dokončení díla - intenzifikace
ČOV Karlštejn, uplatnit vůči obchodní společnosti Vodní zdroje

Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 150 53 695 nárok na úhradu smluvní
pokuty za prodlení s termínem dokončení díla v celkové výši
1,120.380,76 Kč

Janis S i d o v s k ý
místostarosta městyse

Ověřovatelé:
Miroslav Ureš
Ing.Petr Pekárek

Petr R a m p a s
starosta městyse

