ZÁPI S
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 29. 06. 2016
1. Zahájení zasedání:

Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

Jiří Andrle, Jan Bozděch, František Čipera, Karel Heindl, Karel Hula, Vlastimil
Jankovský, Anna Kobesová, Lubomír Kulík, Zdeněk Mareš, Petr Záhoř, Pavel
Smazal

Omluveni:

Jiří Hnyk, Ingrid Jadlovská, Josef Osvald, Renáta Routová

Přítomna je nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Veřejné zasedání ZM zahájil starosta Jan Bozděch, který přivítal zastupitele a občany městyse.
Konstatoval, že na zastupitelstvu, které bylo svoláno v souladu s ustanovením § 92
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je přítomno 11 zastupitelů. Zápis
z minulého zasedání je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse a bude k nahlédnutí i na stránkách
městyse, kde bude i zápis z předchozího zasedání.
Navržený program k jednání:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Žádosti:
a. TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z. s. o příspěvek na sportovní činnost.
b. Žádost o přijetí finančního daru pro vybavení Mateřské školky od společnosti
Steatit s.r.o.
Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015.
Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2015 a zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Mimořádný příspěvek Diecézní Charitě Plzeň dle doporučení Svazku obcí
a měst Domažlicko.
Směna pozemků p. č. 2862/2 a p. č. 2417/39 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle geometrického
plánu č. 818-1001/2016.
Směna pozemků p. č. 140/2 a p. č. 140/3 v KÚ Jindřichova Hora dle geometrického plánu
č. 98-1020/2016.
Prodej pozemku p. č. 2061/6 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Projekt na prodloužení kanalizačního řadu o etapu A a A2 v Klenčí pod Čerchovem.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných
prostranstvích.
Kronika městyse.
Zprávy z výborů o činnosti.
Připomínky občanů.
Diskuze, závěr.

Hlasování č. 1 o usnesení, že ZM schvaluje navržený program: PRO
PROTI

11
0
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ZDRŽEL SE

0

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

11
0
0

Návrh byl schválen.
Starosta navrhl orgány jednání zastupitelstva ve složení:
Zapisovatel:
Kontrola zápisu:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

Martin Frei
Františka Tichá
Lubomír Kulík, Karel Heindl
Zdeněk Mareš, Petr Zahoř

Hlasování č. 2 o usnesení, že ZM schvaluje orgány jednání:

Návrh byl schválen.
2. Kontrola usnesení

Bod 16.11 - ZM ukládá starostovi vyzvat organizace, které nedoložily vyúčtování,
aby je doložily do 17. 06. 2016.
Vyúčtování za rok 2015 dostali zastupitelé v podkladech, žádný ze zastupitelů neměl
k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 3 o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení:
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen
3. Žádosti
a. Žádost TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z.s. o příspěvek na sportovní činnost

Za TJ SPARTAK Klenčí pod Čerchovem z.s. se vyjádřil místostarosta Hula: Příspěvek
na sportovní činnost 100.000 Kč je již zahrnut v rozpočtu městyse. Došlo k nárůstu mládeže
a tím i k nárůstu nákladů na zimní přípravu. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení příspěvku
o 20.000 Kč. Převážná část bude použita na nájem tělocvičny, tj. půjde do rozpočtu
Masarykovy základní školy.
Starosta: Příspěvek byl již konzultován s předsedou Spartaku p. Sokolem. Problémem je,
že Spartak za používání tělocvičen školy platí plný nájem, ale škola za používání hřiště
Spartaku neplatí nic. Z tohoto důvodu je navrhováno navýšení příspěvku.
Zastupitel Heindl: My navýšíme Spartaku příspěvek, ale tento příspěvek dostane škola
od Spartaku za pronájem. Bylo by lepší, kdyby se škola domluvila se Spartakem a vzájemně
si neplatili nájem.
Zastupitel Zahoř: Jednou se to už řešilo. Požadavkem školy je doložit, kolik stojí náklady
na hodinu pronájmu hřiště, což se nedá doložit.
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Zastupitel Mareš: Škola i Spartak jsou příspěvkové organizace. Příspěvek se jenom přesune
ze Spartaku do školy. V Chodově dostali 50.000 Kč jednorázový příspěvek na oplocení, jinak
dostávají jenom 10.000 Kč. Tady začínal příspěvek na 80.000 Kč a dnes se navrhuje zvýšení
z 100.000 Kč na 120.000 Kč. S navýšením příspěvku nesouhlasím a navrhuji snížení opět
80.000 Kč. Muži ve fotbale sestoupí, nevidím důvod k navýšení. Ušetřené peníze se mohou
dát na opravu silnice. Přes léto škola využívá hřiště Spartaku, v zimě pak Spartak tělocvičny
školy. Spartak by se měl domluvit se školou a uzavřít spolu dohodu.
Zastupitel Zahoř: V době, kdy byl příspěvek 80.000 Kč, bylo málo dětí. Dnes, když se půjdete
podívat na trénink, je tam mnohem víc dětí. Přispíváme zejména na ty nejmenší. Pokud došlo
k nárůstu dětí, dochází samozřejmě i k nárůstu nákladů.
Místostarosta Hula: Navýšený příspěvek bude použit pouze pro malé děti. Jen za pronájem
tělocvičen se platilo přes 30.000 Kč. Předseda Spartaku měl jednání s ředitelkou školy,
ale nepodařilo se dospět k dohodě. Spartak má v současné době 4 až 5 mládežnických družstev.
Postřekov má pouze jedno mládežnické družstvo dohromady s Chodovem, ale dává 170.000
Kč na sport.
Starosta: Pronájem malé tělocvičny stojí 100 Kč za hodinu, velké pak 250 Kč. Klenčí
má mnohem víc aktivních členů než okolní obce.
Zastupitel Kulík: Areál hřiště se udržuje, elektřina, sekání hřiště, hnojiva, to vše něco stojí.
Škola tam chodí od jara do podzimu, ale nic za pronájem neplatí. Jenom údržba areálu stojí
přibližně 120.000 Kč.
Zastupitel Mareš: Spartak pořádal Dětský den a dostal další dotaci 4.000 Kč. Příspěvek
na činnost Spartaku ve výši 120.000 Kč je moc. Kolikrát chodí Spartak na nějaké brigády?
Místostarosta Hula: Spartak dostal dotaci na Dětský den ve výši 4.000 Kč, ale celá částka
šla na odměny pro děti (bublifuky, sladkosti apod.). Jenom na zabezpečení dětského dne bylo
ze Spartaku 25 lidí po dobu 7 hodin, chodíme i na další brigády.
Zastupitel Jankovský: Příspěvek pro Spartak uznávám, protože děti v Klenčí mohou sportovat.
Druhou věcí je, že Spartak platí za pronájem tělocvičny škole, ale škola neplatí Spartaku
za hřiště. To je nelogické. Městys je zřizovatel a měl by to vyřešit.
Zastupitel Kulík: Když dostával Spartak v minulosti příspěvek ve výši 80.000 Kč, dostával ještě
příspěvek od ČSTV od Sazky. Po pádu Sazky už nedostává Spartak od ČSTV žádný příspěvek.
V současné době chodí výtěžky z loterií přímo obcím. Městys má v rozpočtu plánovaný příjem
dotace z loterie 55.000 Kč. Jsou to peníze, které by měli jít na sport.
Po skončení diskuse starosta vyzval zastupitele ke schválení návrhu nebo k podání protinávrhu.
Zastupitel Mareš podal protinávrh na snížení příspěvku na 80 000 Kč.
Zastupitel Heindl podal protinávrh na zachování příspěvku ve výši 100 000 Kč. Dále navrhl
uzavřít dohodu Spartaku se školou o pronájmu tělocvičny zdarma.
Hlasování č. 4 o usnesení, že ZM schvaluje příspěvek na sportovní činnost TJ SPARTAK
Klenčí pod Čerchovem z.s. ve výši 80.000 Kč.
PRO
1
PROTI
9
(Bozděch, Čipera, Heindl, Hula, Jankovský, Kobesová, Kulík, Záhoř, Smazal)
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ZDRŽEL SE
(Andrle)

1

Návrh nebyl schválen.
Hlasování č. 5 o usnesení, že ZM schvaluje příspěvek na sportovní činnost TJ SPARTAK
Klenčí pod Čerchovem z.s. ve výši 100.000,- Kč.
PRO
2
PROTI
1
(Kobesová)
ZDRŽEL SE
8
(Andrle, Bozděch, Čipera, Hula, Jankovský, Kulík, Záhoř, Smazal)
Návrh nebyl schválen.
Hlasování č. 6 o usnesení, že ZM schvaluje žádost TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s.
o příspěvek na sportovní činnost ve výši 120.000 Kč:
PRO
10
PROTI
1
(Mareš)
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen. Rozpočet městyse bude upraven o částku 20.000 Kč.
Hlasování č. 7 o usnesení, že ZM ukládá starostovi vyzvat předsedu TJ Spartak Klenčí
pod Čerchovem z.s. ke vstoupení v jednání s ředitelkou ZŠ o výši nájemného za tělocvičnu
pro TJ Spartak Klenčí:
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen
b. Žádost o přijetí finančního daru pro vybavení Mateřské školky od společnosti Steatit

s.r.o.
Společnost Steatit s.r.o. navrhla finanční dar pro vybavení Mateřské školy ve výši 30.000 Kč.
Dar bude určen na koupi nových židliček pro děti od 2 do 7 let v jídelně ve školce.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 8 o usnesení, že ZM schvaluje přijetí daru od společnosti Steatit s.r.o.
na věcné vybavení MŠ Klenčí ve výši 30 000 Kč:
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
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4. Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2015 a zpráva o výsledku

přezkoumání hospodaření za rok 2015
Každá členská obec musí projednat a schválit závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření.
Svazek již tento bod dne 21. 06. 2016 projednal a schválil bez připomínek.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 9 o usnesení, že ZM schvaluje Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko
za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015:
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
5. Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2015 a

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Každá členská obec musí projednat a schválit závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření.
Lazce jsou sběrná skládka u Blížejova pro členské obce. Spolek již na svém zasedání 21. 06.
2016 tento bod projednal a schválil bez připomínek
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 10 o usnesení, že ZM schvaluje závěrečný účet DSO spolek pro odpadové
hospodaření obcí Lazce za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015:
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
6. Mimořádný příspěvek Diecézní Charitě Plzeň dle doporučení Svazku obcí

a měst Domažlicko
Diecézní Charita Plzeň požádala Svazek obcí a měst Domažlicko o mimořádný příspěvek
na činnost přibližně ve výši 200.000 Kč. Žádají o 22 Kč na osobu. Selhává zde stát, který
by měl financovat charitu. Diecézní charita je jednou z možností, kde můžeme umístit
problémové občany. V našem případě by se mohlo jednat o jednoho občana, kde bude městys
rozhodnutím soudu jeho opatrovníkem. Městys se bude ještě odvolávat proti rozhodnutí soudu
o určení opatrovnictví. Tento občan byl zbaven svéprávnosti a je v současné době
v protialkoholní léčebně v Dobřanech, ale pravděpodobně bude do 14 dnů propouštěn. Pokud
bude městys opatrovníkem, bude mít za povinnost tohoto občana někde umístit a starat se o něj.
Diecézní charita ho v současné době nechce přijmout, protože je alkoholik. Žádost už byla
schválena Díly a Chodovem, naopak v Bělé nad Radbuzou a Hostouni nebyla schválena.
Navrhuji žádost neschválit.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 11 o usnesení, že ZM neschvaluje příspěvek Diecézní Charitě ve výši 22 Kč
na obyvatele:
PRO
10
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PROTI
ZDRŽEL SE
(Mareš)

0
1

Návrh byl schválen.

7. Směna pozemků p. č. 2862/2 a p. č. 2417/39 KÚ Klenčí pod Čerchovem

dle geometrického plánu č. 818-1001/2016
Tento bod byl na zasedání ZM projednáván již dvakrát.
Zastupitel Jankovský: Když se to minule schvalovalo, nebyl to ještě můj pozemek, a proto
jsem se k tomu nevyjadřoval. Podle současného zaměření se směnou nesouhlasím.
Zastupitel Heindl: Co bude s kanálem, který nebude po směně na obecním pozemku. Měly
by se tam vyřídit majetkoprávní vztahy.
Zastupitel Jankovský: Upozorňoval jsem na to hned na začátku. Rozhodl jsem se v současné
podobě směnu neuzavřít.
Starosta: Je možno změnit geometrický plán, aby kanál zůstal na obecním pozemku, ale změna
bude stát 3.000 Kč. Z tohoto důvodu bych žádné změny již nedělal.
Hlasování č. 12 o usnesení, že ZM schvaluje revokaci usnesení č. 4.11 o směně pozemků
PRO
11
p.č. 2862/2 a p.č. 2417/39 KÚ Klenčí p. Č.:
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Na zasedání ZM se dostavil zastupitel Josef Osvald, je přítomno 12 zastupitelů.
8. Směna pozemků p. č. 140/2 a p. č. 140/3 v KÚ Jindřichova Hora dle geometrického

plánu č. 98-1020/2016
Byl vytvořen geometrický plán a schválena směny pozemků, ale těsně po schválení proběhla
digitalizace pozemků na Jindřichově Hoře a geometrický plán není v současné době aktuální.
Zájem p. Holíka stále trvá, ale je nutno vytvořit nový geometrický plán. Nový geometrický
plán nebude již tak nákladný, protože pozemky v této oblasti jsou již zaměřeny.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 13 o usnesení, že ZM schvaluje přípravu nového geometrického
na směnu pozemků na Jindřichově Hoře:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

plánu
12
0
0

Hlasování č. 14 o usnesení, že ZM schvaluje revokaci usnesení 5.11 o směně pozemků
p. č. 140/2 a p. č. 140/3 v KÚ Jindřichova Hora:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
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Návrh byl schválen.
9. Prodej pozemku p. č. 2061/6 KÚ Klenčí pod Čerchovem

Byl vyhlášen záměr, kdy se nikdo nepřihlásil. Pí. Osvaldová je jediným zájemcem. Cena byla
po dohodě stanovena na 90,- Kč/m2 a byla projednána na radě městyse.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 15 o usnesení, že ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 2061/6 KÚ Klenčí
pod Čerchovem pí. Aleně Osvaldové za cenu 90 Kč/m2:
PRO
11
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1
(Osvald)
Návrh byl schválen. Bude zpracována kupní smlouva.
10. Projekt na prodloužení kanalizačního řadu o etapu A a A2 v Klenčí

pod Čerchovem
Změnil se charakter stavby, který se projednával v minulém roce. Zastupitelé dostali
v podkladech nový rozpočet. Po dohodě s ostatními vlastníky bude realizována zakázka
prodloužení kanalizačního řadu od silnice pod Steatitem a ulice pod touto silnicí. Nová
projektová cena je 1.600.000 Kč včetně DPH. V současné době již probíhá soutěž, kdy byla
jmenována výběrová komise, jejíž členy bude p. Čipera, p. Holoubek a p. Smazal včetně
náhradníků. Do 01. 07. 2016 je termín doručení nabídek, kdy výběrová komise následně vybere
dodavatele. Rada městyse pak pravděpodobně 20. července 2016 schválí smlouvu o dílo
a dodavatele.
Zastupitel Mareš: Dnes jsem to projednával s p. Benešem, kdy v předchozím projektu
si část od Steatitu měl dělat Steatit sám na svoje náklady.
Starosta: Zakázka bude vysoutěžena celá, ale bude se dělat postupně na etapy. Zmiňovaná
část bude realizovaná Steatitem na jeho náklady.
Zastupitel Mareš: Projektová dokumentace na kopec není, kdy se to bude dělat?
Starosta: Už se připravuje projekt s projektantkou firmy Praves pí. Hořeňovskou. Příprava
projektu bude trvat přibližně 3 měsíce. Pak můžeme požádat o vydání stavebního povolení,
které může trvat i rok. Z rozpočtu městyse se bude realizovat pouze etapa A2 a etapa A, která
vede až na roh, kde bydlí pí. Psutková. Etapa A1 se nebude realizovat, protože není součástí
projektu. Etapa od A1 do “zlodějské ulice“ bude realizovat z prostředků firmy Steatit.
Vše by se mělo realizovat během roku, nejpozději do října. Při této příležitosti bude
vyasfaltována i silnice ve „zlodějské ulici“, kde jsou hluboké výtluky. Oprava bude
stát přibližně 50.000 Kč.
11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek
na veřejných prostranstvích.
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Místostarosta Hula: Zastupitelé dostali v podkladech návrh vyhlášky, kde nejsou uvedeny
změny zapracované po obdržení právního rozboru k vyhlášce od Ministerstva vnitra České
republiky. Vyhláška má pouze 2 strany a tento právní rozbor je rozepsán na 13-ti stranách.
Místostarosta Hula následně oznámil zastupitelům, jaké změny byly provedeny ve vyhlášce
dle požadavků Ministerstva vnitra České republiky.
Zastupitel Andrle: Ve vyhlášce je uvedeno, že porušení je postihováno podle platných právních
předpisů. Jaký bude postup, bude se volat policie?
Místostarosta Hula: Přivolá se policie, která přestupek oznámí na přestupkovou komisi.
Přestupková komise pak přestupek projedná.
Zastupitel Mareš: Přestupková komise v Domažlicích to projedná a městys zaplatí.
Starosta: Účelem této vyhlášky je dát občanům možnost oznámit takové protiprávní jednání.
V zákoně o ochraně zdraví je, že je zakázán prodej alkoholických nápojů osobám, které
jsou pod vlivem.
Zastupitel Mareš: Pití alkoholu je ostuda, zejména u Domu přírody. Neustále tam pijí
před večerkou. Vyhláška by měla vyset v každém krámu a majitel by měl být sankcionován
za to, že pijí před jejich provozovnou. Mohou pít uvnitř krámu a ne na veřejném prostranství.
Vyhláška by se měla po nějaké době vyhodnotit.
Starosta: Naším cílem je vydáním této vyhlášky dostat takovéto lidi pryč z tohoto prostranství.
Místostarosta Hula: Vyhláška má především preventivní charakter.
Zastupitel Kulík: Vyhodnocení vyhlášky bude jednoduché, buď tam za rok opilci budou sedět,
anebo už ne.
Zastupitel Andrle: Není možné se domluvit s policií v rámci prevence, když projíždějí přes
městys, aby se na těchto problematických místech zastavili? Už jenom přítomnost policie bude
mít preventivní charakter. Jak vypadá domluva s Městskou policií Domažlice?
Starosta: Bez obecní vyhlášky nemůže policie za takové jednání nikoho postihnout. Dohoda
s Městkou policií Domažlice je stále v jednání. V současné době je velkým problémem
personální kapacita, ale během příštího roku by měla být Městská policie Domažlice rozšířena
o 7 lidí. Už jsme dohodnuti v rámci okolních obcí Postřekov, Díly, Chodov, Trhanov,
kdy bychom rádi společně uzavřeli smlouvu s městskou policií. Pak bychom zde měli mít stále
dva strážníky s autem, které však musíme zaplatit. Pokud bychom chtěli svoji vlastní městskou
policii, počáteční náklady by byly 4.500.000 až 5.000.000 Kč plus další provozní náklady
k tomu.
Hlasování č. 16 o usnesení, že ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o zákazu požívání alkoholu
a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
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Návrh byl schválen. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce městyse. Pokud nebudou
připomínky, vstoupí vyhláška v platnost.
12. Kronika městyse

Včera proběhla kontrola kroniky a zároveň měli zastupitelé možnost do kroniky nahlédnout.
Zastupitel Čipera: Kronikář městyse p. Drbal předložil dopsanou kroniku městyse za roky 2002
až 2006 a část roku 2007 dle plánu. Kronikář navrhl změnu, že do konce roku 2016, místo roku
2015, dopíše k rokům 2007 až 2010 i rok 2011. Pokud bude tento návrh přijat, měla
by být provedena i změna smlouvy s kronikářem.
Občan Drbal (kronikář): V současné době jsou dvě čisté knihy kroniky. Pokud se do jedné
z nich začne psát rok 2015, může se stát, že pak nepůjdou roky po sobě. Po dopsání kronik
do roku 2016 by se mohla vést kronika elektronicky.
Starosta: Bylo by lepší, kdyby se kronika i nadále vedla v písemné – psané formě.
Zastupitel Mareš: Je na úřadě městyse kronika za roky 1998 až 2001?
Starosta: Ano, je uložena na matrice.
Hlasování č. 17 o usnesení, že ZM schvaluje kroniku městyse za roky 2002 až 2006 a její
uzavření za tyto roky:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 18 o usnesení, že ZM ukládá radě městyse připravit a schválit dodatek
smlouvy o dílo s kronikářem městyse Klenčí pod Čerchovem na termín plnění kroniky:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
13. Zprávy z výborů o činnosti

Kontrolní výbor
Zastupitel Čipera (předseda výboru): Byla provedena kontrola placení poplatků
za psy a za odvoz odpadů. V dubnu byl nedoplatek za psy 1.535 Kč, za odpady pak 58.520 Kč.
Dále byla provedena kontrola poplatků z ubytovací kapacity, kde bylo zjištěno, že tento
poplatek platí pouze Čerchovka a Hotel Výhledy. Ostatní ubytovatelé např. Hotel Haltrava,
Penzion Milenium tento poplatek neplatí. Podle zákona a obecní vyhlášky mají ubytovatelé
ohlašovací povinnost nahlásit, že poskytují ubytování a následně platit poplatky z ubytování.
Kontrolní výbor navrhuje usnesení: ZM ukládá radě městyse zabezpečit zaslání sdělení
ubytovacím zařízení, které neplatí poplatky za ubytování, aby nedoplatky uhradily
ve stanoveném termínu. Dále provedena kontrola příjmů a výdajů za svoz odpadu, kdy se rozdíl
mezi výdaji a příjmy zvětšuje. Tento rozdíl 1.269.000 Kč platí městys ze svého rozpočtu.
Navrhujeme upravit poplatky za odvoz odpadu. Provedena kontrola nájemních smluv,
kdy starší smlouvy nejsou navýšeny o inflaci. Starší smlouvy by měly být navýšeny o inflaci,
neplatné smlouvy pak uloženy do archivu. Kontrola úvěrů městyse – bez závad. Městys
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v současné době řádně platí dva úvěry. Kontrola čerpání PHM u služebních vozidel a cestovních
příkazů – bez závad. V červnu pak provedena následná kontrola poplatků za psy a za odvoz
odpadů. Dlužná částka za psy se snížila na 480 Kč, za odvoz odpadů pak na 24.700 Kč.
Kontrolní výbor obdržel seznam dlužníků za odvoz odpadů s dluhy za rok 2014 až 2016.
Za nájem bytů v kasárnách, dluží stále stejní nájemníci. Firma Hrbáček nezaplatila
ke dni kontroly splátku za nájem za měsíc květen 2016. Dluh za pronájem garáže p. Vokál.
Dluh za pronájem pozemku pod bývalým psincem je stále 12.056 Kč. U tohoto dluhu
by se mělo prověřit, zda už ze zákona nezanikl. Dále provedena kontrola lesního hospodářství.
Hlavním odběratelem dřeva je Pila Maštálka. V roce 2015 bylo vytěženo jen dřevo, které bylo
napadené kůrovcem. Poslední kontrola byla kontrola kroniky městyse - bez závad.
Hlasování č. 19 o usnesení, že ZM ukládá radě městyse zabezpečit zaslání sdělení
ubytovacím zařízení, které neplatí poplatky za ubytování, aby nedoplatky uhradily
ve stanoveném termínu:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Zastupitel Kulík: Změny poplatku za odvoz odpadu musí schválit na zasedání ZM, je zbytečné
ukládat finančnímu výboru, jak poplatek upravit. Městys za odvoz odpadů doplácí stále větší
částku a je na zastupitelích zda poplatek zvýší a o kolik.
Zastupitel Mareš: Co se se zeptat lidí o kolik by to chtěli zvýšit?
Zastupitel Zahoř: V současné době je papír drahá surovina, dávají za něj zhruba 2 koruny za kg.
Pokud firma Rumpold neplatí za odvoz papíru v kontejnerech, je to pro městys nevýhodné.
Starosta: Změny poplatku za odvoz odpadu připravíme a projednáme je na příštím zasedání
ZM. Kontrola nájemních smluv je prováděna průběžně. Staré nájemní smlouvy pomalu dobíhají
a jsou uzavírány nové, včetně inflační položky. Dluhy některých dlužníků řeší již soud, u dalších
pak bude domluven splátkový kalendář.
Finanční výbor
Zastupitel Heindl (předseda výboru): Finanční výbor se sešel včera, kdy byly schváleny změny
v rozpočtu. Byla domluvena kontrola veškerých příspěvkových organizací městyse na měsíc
červenec.
Starosta: Každý měsíc je finančním výborem projednáván pronájem bytů, je připravováno
aktuální pořadí žadatelů. V současné době je na seznamu 72 žadatelů. Všem žadatelům byla
odeslána výzva, zda mají stále zájem o byt. Zhruba polovina žadatelů neodpověděla. V případě
přidělování bytů budou upřednostněni žadatelé, kteří potvrdili svůj zájem o byt. Finanční výbor
v případě volného bytu připraví seznam pěti žadatelů dle pořadí, který předloží radě městyse.
Rada městyse pořadí schválí a následně jsou žadatelé osloveni podle pořadníku. Pokud první
odmítne, je osloven druhý atd.
Osadní výbor
Starosta: Bude se postupně připravovat projekt na rekonstrukci vodovodu na Černé řece,
případně zasíťování dalších území. V Caparticích proběhlo jednání s chataři, kterého
se zúčastnily také Lesy České republiky. Pozemky budou prodány přímo chatařům. Na městys
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zřejmě připadne pouze vodovod, připravuje se pasportizace. Po pasportizaci budeme
moct teprve projednávat případné přijetí do majetku a správu vodovodu Pravesem. Šest chatařů
je připojeno na vodovod a budou pak zřejmě platit vodné a stočné. Pokud nebudou chtít platit,
budou se o tento vodovod starat sami. Výroba vývěsní tabule se zastavila, protože p. Mašek
je nemocný. Vývěsní tabuli bude zřejmě vyrábět učiliště v Domažlicích. Z tohoto důvodu
dojde ke snížení nákladů na polovinu. Stejným způsobem pravděpodobně bude příští
rok realizována výměna autobusových zastávek.
Výbor pro výstavbu a územního plánování
Zastupitel Smazal (předseda výboru): Řešila se stížnost nájemnice z bytu č. 16 v kasárnách,
že jim teče voda ze stropu. V době kontroly vody netekla, byla tam pouze mapa na stropě.
V bytě nad nimi bylo zjištěno, že v kuchyni pod vanou je vlhko. Následně bylo zjištěno,
že odpadní roura je povolená. Utažením příruby byl problém vyřešen.
Výbor pro životní prostředí
Zastupitel Jankovský (předseda výboru): Byla provedena kontrola vodojemů. Horní vodojem
na Výhledech má kolem 150 kubíků vody, ostatní pak dvakrát 250 kubíků. Přítok je 3,5 litru
za vteřinu, průměrná spotřeba pak 2 litry. Ve špičce je spotřeba kolem 3,5 litru, v noci klesá
až na 0,3 litru. V současné době máme vody dostatek. V případě, že jsou vodojemy plné,
tak přebytek odtéká do potoka. Není tam žádný dávkovač chloru, dle sdělení Pravesu se jednou
za dva měsíce nalije roztok. Roztok vydrží ve vodojemu asi 3 dny a zbytek ze dvou měsíců
je bez chloru. Provedena kontrola prameniště, které bývalo oplocené. V současné době
už oplocené není, je tam plot pouze na jedné straně. Je nutné vodu chlorovat, když
je nezávadná?
Starosta: Praves zaslal vyúčtování za minulý rok, bude vracet 100 000 Kč. V letošním roce
chtějí měnit vodoměry, opravit oplocení prameniště, provést stavební úpravy u vodojemu
na Výhledech atd. Otázka chlorování vody je na Pravesu. Pravděpodobně je nutné chlorovat,
aby měla voda takové parametry, jako má dnes.
Výbor pro kulturu a sport
Zastupitel Andrle (předseda výboru): Zasedání výboru proběhlo včera. Od posledního zasedání
ZM proběhly následující akce: Den dětí, kde byly atrakce díky příspěvku zdarma a byly hodně
využívány dětmi. Byly tam stánky s cukrovou vatou, perníky apod. Dále proběhla beseda
s pamětníky o historii Klenčí a týden na to beseda se Zdeňkem Procházkou, který mimo jiné
ukazoval fotky z otevření krypty. Dále hovořil o Grafenriedu a Starém Hirnštějnu. Dále proběhl
turnaj v šipkách, brigáda na Lučině a na křížkách. Mám tu rozpočty restaurátorských prací
na jednotlivé rekonstrukce křížků, Pomníku padlých. Zatím chybí rozpočet na Lomikarova boží
muka. Zatím je vše předběžně, částky jsou poměrně vysoké. Vše záleží na dotacích, které
jsou 70 až 90 procent. Připravujeme akci Výhledy, kterou si zajistí Osvětová beseda.
My jí budeme pouze asistovat při hlídání aparatury a úklidu po akci atd. Dále připravujeme
obnovu nápisu na Výhledech a kamenů na začátku a na konci stezky. Lavičky jsou v dezolátním
stavu, budeme se snažit zajistit nějaké, které se nedají zničit. Připravujeme turnaj v malé
kopané, kdy termín musíme upřesnit se Spartakem, aby bylo volné hřiště. Turnaj proběhne
zřejmě až v září. Dále Divadlo tety Terezy pro děti, zřejmě koncem srpna. Zájezd do Chodové
plané a do Mariánských Lázní. Dále jsme probírali návrh pí. Buršíkové na zřízení místnosti
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na Staré poště pro umístění výtvorů místních umělců, obrazy atd. Závěrem pak uspořádání
koncertu rokové kapely v kulturním sále někdy v září nebo začátkem října. Koncert
by byl realizován, pokud se podaří z rozpočtu na kulturní akce ušetřit potřebné peníze. Na srpen
bychom připravili návrh ke schválení na zasedání ZM.
Starosta: V současné době je dána žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce stájí, aby se tento
prostor mohl využívat k výstavám. V měsíci říjnu nejsou zatím naplánovány žádné akce.
Z restaurování musíme nejprve provést restaurování Pomníku padlých, jedná se o částku
100 000 Kč. Dotaci jsme nedostali, pouze obce do 1000 obyvatel. S místem na Staré poště
je to problematické, protože z důvodu dotace na tuto stavbu, je zpracován přehled jednotlivých
místností, k jakému účelu budou sloužit. V případě, že se změní určení nějaké místnosti,
jsou pak problémy s dotacemi. Budou probíhat následné kontroly, zda je Dům přírody používán
v rámci poskytnutých dotací. Možná by se dal po rekonstrukci stájí využít prostor v patře.
V Baarově muzeu je na půdě umístěno asi 300 obrazů, které nejsou návštěvníkům k nahlédnutí.
Zde by se mohl při rekonstrukci zřídit nějaký archiv nebo nějaká další expozice.
Hlasování č. 20 o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávy z činnosti kontrolního výboru,
finančního výboru, osadního výboru, výboru pro výstavbu a územní plánování, výboru
pro životní prostředí, výboru pro kulturu a sport:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
14. Připomínky občanů

Občan Drbal: Proč se sekala tráva v Klenčí, až byla ¾ metru vysoká? Proč není opravená
střecha na kasárenském domě?
Starosta: Manželé Kohoutovi byli 3 týdny v pracovní neschopnosti a z toho důvodu se posekání
trávy pozdrželo. Od července nastupuje nový zaměstnanec na údržbu. Zřejmě budeme muset
nakoupit nějakou novou techniku, která nám k údržbě chybí. Střecha se opravovala ke konci
minulého roku, bude se muset udělat rekonstrukce celé střechy. Opravy v současné době
jsou v řádech desítkách tisíc.
Občanka Tichá: Kontejnery na odpad u kulturního sálu jsou nahuštěny jeden vedle druhého
u plotu a nejsou z jedné strany vůbec přístupné. Kontejnery na plasty jsou pak vždy plné pouze
z jedné strany.
Starosta: Při vyvážení kontejnerů je třeba se domluvit, aby je umístily dál od sebe.
Občanka Tichá: To půjde těžko, protože většinu prostoru je zabráno jako parkoviště a většinou
tam stojí 3 auta vedle sebe.
Starosta: Jednou z možností je kontejnery přesunout pod kulturní sál, kde městys nemá
v současné době žádný vhodný pozemek. Problém s kontejnery budeme řešit.
Diskuse, závěr
Zastupitel Osvald: Jak se řeší projekt na cestu od bytovek nahoru ke křižovatce ke hřbitovu?
Na radě se projednávala cesta dolů k řadovým garážím kolem pí. Kohoutové a Psutkové,
jak to vypadá?
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Starosta: Bude dán požadavek na výbor pro výstavbu a územní plánování, aby navrhl řešení.
V současné době lze realizovat pouze vysypání štěrkem. Na silnici od bytovek nahoru
na křižovatku ke hřbitovu máme nabídku jen na projektovou dokumentaci za 330 000 Kč.
Druhá nabídka je za 386 000 Kč včetně DPH. Nabídky nejsou stejné. Budeme dále jednat,
aby obě nabídky byly co do obsahu srovnatelné. Součástí projektu nebude jen hlavní silnice,
ale i vedlejší silnice a okolní plochy. Nepředpokládáme, že se s cenou pro projektovou
dokumentaci dostaneme pod 300 000 Kč. Realizace v prvním projektu byla za 3 600 000 Kč,
ale bez kanalizace. Část už je hotová, parkoviště u zdravotního střediska, komunikace k bytovce
p. Baara. V projektu by mělo vzniknout hodně parkovacích míst. V současné době s výhledem
na 5 let nebudou žádné dotace na takovéto akce. Cílem je získat příští rok stavební povolení,
abychom mohli začít co nejdříve s rekonstrukcí. S projektem na cestu na Díly počítáme na příští
rok, možná na konci letošního roku.
Zastupitel Mareš: V usnesení ze zasedání rady městyse bod 15.6 - římskokatolická farnost
žádala o příspěvek na malbu. Kostel je dominanta Klenčí a z tohoto důvodu bych přispěl.
Starosta: Včera na radě městyse byl schválen příspěvek 30.000 Kč při investici 250 000 Kč.
Zastupitel Mareš: Kanály na silnicích jsou zanešené, v případě deště jsou občané dole
hned zatopeni. Proč se kanály nevyčistí? Měl tu být nějaký pracovník na veřejně prospěšné
práce.
Starosta: Všechny kanály Klenčí jsou věcí Pravesu. Vpusti, které jsou při hlavní silnici,
jsou Správy a údržby silnic, která čištění provedla tento týden. Vše co není na hlavní
komunikaci, tj. na místní komunikaci je městyse. Vyčištění dostane za úkol nový údržbář, který
od pátka nastupuje. P. Markovič měl sice u nás provádět veřejně prospěšné práce, ale za rok
a půl odpracoval pouze 32 hodin z 300 uložených. P. Markovič se stěhuje jinam, požádal
o přemístění do jiné obce.
Zastupitel Mareš: Jak dopadl spor s p. Pittnerem? Mělo být svoláno mimořádné zasedání,
ale žádné nebylo. Je věc uzavřená nebo ne?
Starosta: Zítra máme jednání s p. Pittnerem a s advokáty a věřím, že vše ukončíme a domluvíme
konečné řešení.
Občan Pittner: Byl bych rád, kdybychom si sedli ke stolu, zejména s p. Matouškem, a zítra
společně vybrali jednu z navrhovaných smluv. Jedna smlouva je se zápisem do katastru
nemovitostí a druhá je bez zápisu do katastru.
Starosta: Mimořádné zasedání ZM bude svoláno hned, jak dospějeme ke společné dohodě.
Bude pak na zastupitelích, jakou z těchto navrhovaných smluv schválí. Nemůžeme
teď stanovovat předem nějaký termín, kdy bude mimořádné zasedání ZM svoláno.
Občan Pittner: Problémem je řešení p. Matouška, které nejde zapsat do katastru nemovitostí
dle sdělení právníka katastru nemovitostí v Domažlicích.
Starosta: Věc byla konzultována s katastrem nemovitostí v Plzni. Nechceme se řídit tím,
že někdo tvrdí, že smlouvu nelze zapsat do katastru nemovitostí, pokud smlouvu nedostal jako
úřední dokument. Dohodou řešíme nejen soudní spor i vlastnictví domů. Věřím, že se zítra
všichni dohodneme a věc bude vyřízena. Naším cílem je uzavřít dohodu, nechceme se soudit.
Zastupitel Mareš: Chtěl bych pochválit p. Andrleho za besedu s pamětníky, je to přínosné
a dozvíte se mnoho zajímavých informací o Klenčí.
Starosta: Zastupitelé dostali projektové záměry. Zde jsou uvedeny informace, v jaké fázi
jsou jednotlivé projekty. Nejpotřebnější projekty se pokusíme realizovat co nejdříve, pokud
však dostaneme dotace na jiné projekty, budeme muset upřednostnit projekty s dotacemi.
Švýcarské partnerské město žádá o ukončení partnerství, protože od roku 2008 neproběhla
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žádná společná činnost. Odeslal jsem dopis, kde jsem navrhl o partnerství dále jednat. V jednání
je rumunské a italské město, kdy v rámci rumunsko-německo-české spolupráce můžeme čerpat
dotace z Evropské unie.
Zastupitel Andrle: Jak to vypadá s křižovatkou u Sparu? Místo zrcadla tam mělo dojít
ke zrušení několika parkovacích míst.
Starosta: Jedná se o složitý proces. K žádosti musíme poslat podrobně popsaný komentář
na Dopravní inspektorát v Domažlicích, který věc projedná ve lhůtě 30 dnů. Následně
se věc předá dopravní policii, která již nechce žádné další značky v obci. Celkem řešíme asi 20
změn najednou v jedné žádosti. Celý tento proces bude stát asi 20 000 Kč a bude trvat zhruba
120 dní. U Sparu se věc bude řešit ubráním parkovacích míst.
Zastupitel Heindl: přečetl návrh usnesení.
Hlasování č. 21 o usnesení, že ZM schvaluje návrh usnesení z 12. zasedání zastupitelstva:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Další plánované zasedání ZM proběhne dne 7. 9. 2016 od 18:00 hod. Pokud bude potřeba
schvalovat rozpočtové změny, bude svoláno mimořádné zasedání ZM.
Zasedání ukončeno v 19:50 hodin.
Zapsal:

Martin FREI v.r.

Kontrola zápisu:

Františka Tichá v.r.

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Mareš

……………………

Petr Zahoř

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

