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Milí spoluobčané,
s ohledem na vývoj virové infekce v celé
naší zemi vláda nastavuje řadu opatření tak, abychom se dokázali společně,
vlastní disciplínou s tímto problémem
vypořádat. Nutno podotknout, že vláda s těmito kroky ani nemůže mít zkušenost a činí tak vůbec poprvé a zřejmě
i naposledy (nelze očekávat pravidelné
opakování takové choroby) v celé své
politické kariéře. Mají tedy jednu jedinou možnost, aby ochránili obyvatele naší země, zároveň neposlali naši
zemi prudce do hospodářské krize a
ještě zajistili vše potřebné. Situace je
to nesmírně složitá a odpovědnost ještě těžší. Proto vás nabádám, abychom
se snažili nařízení dodržovat. Věřím,
že v řádu týdnů se podaří zastavit další rozšiřování virózy a následně její
ústup. K tomu však potřebujeme součinnost všech. Bohužel víme, že i v našem nejbližším okolí jsou lidé, kterým
je to lhostejné nebo to berou na lehkou
váhu. Možná jste už slyšeli věty: Mně
se přeci nemůže nic stát. Proč bych někoho nakazil, když mně nic není? Proč
bych musel být doma v karanténě, když
jsem se vrátil z hor, tam přeci nikdo nemocný nebyl. Právě takové chování je
nezodpovědné, a to zejména vůči dalším občanům. Nežijeme zde sami, ale s
dalšími miliony obyvatel.
Vláda dělá kroky v logickém sledu, aby
si lidé měli možnost uvědomit, že to
skutečně není legrace a že situace je
vážná a zároveň, aby na naši zemi dopadla ekonomická krize co nejméně.
Ne vše se jistě daří dělat dobře, přesto
se vláda snaží, což lze jistě ocenit.
Přestože v naší obci zatím není nakažení žádné, nebo o něm alespoň nevíme,
prosím vás o respektování nařízení vlády. Snažme se společně situaci zvládnout.
Jan Bozděch
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Nouzový stav
Provozní doby institucí v Klenčí

Jak se vládní ustanovení a opatření dotýkají chodu městyse Klenčí pod Čerchovem?
Kromě obligátního nošení roušek a
omezení pohybu venku je až do odvolání
uzavřená místní knihovna, turistické informační centrum a Dům přírody Českého lesa.
Obchody s potravinami mají vyhrazenou provozní dobu pro osoby nad 65 let od
7.00 do 9.00. Provoz lékárny zůstal stejný.
Ordinace praktického lékaře pro děti
i dospělé jsou i nadále v provozu. Komunikace mezi pacienty a MUDr. Jiřím
Koptíkem probíhá buď telefonicky nebo
elektronicky, včetně receptů PN a karantény. Telefon do ordinace je: 379 794 646.
Čekárna je uzavřena do odvolání. Zrušeny jsou závodní a preventivní prohlídky,
řidičské/zbrojní průkazy, očkování a prohlídky pro ČSSZ. U dětského lékaře ošetřují všechny pacienty výhradně po předchozím objednání. Zrušeny jsou pondělní
ordinace pro nemocné mezi 15.00 - 16.00.
S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost) není povoleno vstupovat do čekárny
zdravotnického zařízení, stav dítěte konzultujte předem s lékařem na tel.: 379 794
218. Zbytná vyšetření a ošetření odložte.

Od 20. března mají upravenou provozní dobu i pobočky České pošty max. do
16.00. Pošta v Klenčí je v provozu od pondělí do pátku od 8.00 do 11.00 a od 13.00
do 16.00. Každý den od 8.00 do 9.00 je obsluha určena pro klienty starší 65 let.
Úřad městyse je pro veřejnost otevřen
pouze v pondělí a ve středu vždy od 13.00
do 16.00, a to jen v nejnutnějších případech. Pokud nebude vyloženě nutná osobní návštěva, zvolte komunikaci přes níže
uvedené kontakty:
starosta: 606 300 672, starosta@klenci.cz
podatelna: 379 794 231, 724 911 986,
urad.mestyse@klenci.cz
matrika: 379 794 511, matrika@klenci.cz
pokladna: 379 794 511, pokladna@klenci.cz
stavebni úřad: 379 794 041, 702 169 890,
stavebni.urad@klenci.cz
V budově úřadu městyse jsou k dostání
ústní roušky, které šijí zaměstnanci úřadu
a dobrovolníci. Roušky jsou přednostně
rozdělovány seniorům. Kdo máte zájem
pomoci se šitím roušek, neváhejte se obrátit na zaměstnance úřadu. Stejně i dobrovolníci, kteří mají zájem pomoci s roznášením obědů nebo nákupů pro seniory.
mk
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Dáme na vás
Participativní rozpočet
První ročník participativního rozpočtu
je za námi a my již známe výsledky Vašeho
hlasování. Do této možnosti projevit svůj
názor se zapojilo celkem 104 občanů. Znovu uvádím 104 občanů. Klenčí má v tuto
chvíli přibližně 1 040 obyvatel starších 18
let. Všichni měli možnost se zapojit. Zapojila se pouze desetina obyvatel. Čímž je
jasně ukázáno, že když občan má možnost
projevit svůj názor, tak to prostě neudělá,
resp. udělá to pouze hrstka obyvatel se zájmem o dění. Byl bych rád, kdyby u dalších
ročníků nezůstalo jen u planých řečí.
Nyní k samotnému hlasování. Zapojilo
se 104 obyvatel, platných hlasů bylo 103.
Děkujeme těm, kteří se nebáli uvést další
potřebné akce, z nichž některé zařadíme
do dalších ročníků. Výjimku tvoří akce,
které musí být projektovány, protože jejich doba přípravy často překračuje dobu
jednoho roku. Smyslem participativního
rozpočtu je rozhodnout o akcích, které je
možné v daném roce také realizovat.

Výsledky hlasování:
Konečné
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

Název akce

Počet
hlasů

Rekonstrukce pěší cesty pod objektem Staré pošty směrem
k bytovkám
Vánoční osvětlení v centru městyse
Nákup nových laviček na posezení včetně laviček na Baarovu
stezku
Nový povrch dětského hřiště
Posilovací nebo workoutové prvky
Veřejné ohniště s posezením
Nákup živých zvířat

33

Zastupitelstvo městyse tento výsledek respektovalo a schválilo. S ohledem
na náročnost a rozsah bude realizována
první akce, a pokud nám zbyde dostatek
prostředků, pak ještě alespoň z části následovná akce.
Všem zúčastněným děkuji, že se nebáli

25
24
13
6
1
1

projevit svůj názor a zapojit se tak aktivně
do rozhodovacího procesu v Klenčí.
Jan Bozděch

Sociální služby na Domažlicku
Domažlický region má aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb
S koncem roku 2019 byl také dokončen projekt komunitního plánování
rozvoje sociálních služeb na Domažlicku. Cílem bylo během dvou let připravit
plán aktivit a opatření na rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro následující období. Projekt realizovalo Centrum
pro komunitní práci západní Čechy v
partnerství s městem Domažlice od ledna 2018.
Plánování rozvoje sociálních služeb na
Domažlicku dospělo na konci loňského
roku ke zdárnému konci. Důležitými tématy, nad kterými se vedly diskuze, bylo
mimo jiné například zajištění dopravy
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, rozvoj terénních služeb podporujících setrvání občanů se sníženou soběstačností ve svých domovech, dostupnost
bydlení pro obyvatele regionu, podpora
služeb určených osobám se závislostmi a
další. Všechna tato témata včetně jejich
možných řešení a mnoho dalších byly
zaznamenány v komunitním plánu k po-

stupné realizaci v následujících 5 letech.
Projekt však přinesl i praktické výstupy
využitelné již nyní. Byl aktualizován katalog sociálních a souvisejících služeb, který mohou využít obyvatelé Domažlicka,
pokud se ocitnou v nějaké tíživé životní
situaci spojené např. s bytovou nouzí, s
péčí o méně soběstačné členy rodiny či s
nárůstem dluhů a obtížemi hradit potřebné výdaje. Tištěný katalog je k dispozici i
pro odbornou veřejnost na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice a bude také k dispozici na obecních a
městských úřadech v domažlickém regionu. Zejména pro občany regionu byla také
vytvořena webová sekce k sociální problematice. Na webové adrese www.domazlice.eu/socialni-sluzby naleznou občané
vedle elektronické verze zmíněného katalogu služeb také návod jak postupovat v
různých životních situacích, informace o
legislativně či o dostupnosti pečovatelské
služby a mnoho dalších užitečných informací.

Aktuálně se v regionu pracuje na plnění
naplánovaných úkolů, například na rozšiřování pečovatelské služby tak, aby byla co
nejvíce dostupná pro občany se sníženou
soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby s péčí o domácnost či svojí osobou, a pro jejich rodiny. Více informací o
místních sociálních službách i naplánovaných aktivitách naleznete na webové adrese www.domazlice.eu/socialni-sluzby.
Mgr. Ondřej Raffel
Centrum pro komunitní práci
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11. Usnesení starosty městyse platné k 31. 10. 2019
Starosta městyse:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

Vzal na vědomí rozhodnutí PK o zamítnutí finančního
příspěvku na obnovu lesního porostu.
Schválil žádost TJ Spartak Klenčí, z.s. o pronájem sálu
KD U Nádraží 16. 11. 2019 – 17. 11. 2019 za účelem konání pouťové zábavy.
Schválil žádost TJ Spartak Klenčí, z.s. o pronájem sálu
KD U Nádraží 7. 2. 2020 – 8. 2. 2020 za účelem konání
sportovního bálu.
Schválil opravu rozvodů odpadu v objektu čp. 330 dle
nabídky, Klenčí 188, 345 34 Klenčí pod Čerchovem,
IČO: 64409252.
Schválil provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a
krajinného prostředí v případě obnovy tůně na pozemku
p.č. 385/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem prostřednictvím
AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Český les.
Schválil smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201336622 se společností ČEZ Prodej, a.s. sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO:
27232433 k objektu čp. 127.
Schválil dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 00,4 kV, uzavřené na základě
žádosti o připojení č. 4121176741 objekt na Čerchově.
Schválil žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čer-

11.9

11.10
11.11
11.12

11.13
11.14

chovem, p.o. o uzavření prostor MŠ dne 29. 10. 2019 a
omezení provozu dne 30. 10. 2019.
Schválil smlouvu o dílo č. 10/2019 se společností AW
projektová kancelář se sídlem Hradská 79, 344 01 Domažlice, IČO: 73374792 na akci: Klenčí pod Čerchovem
285 - Úprava zpevněné plochy pro sanitu, vytvoření
rampy k nouzovému vstupu.
Vzal na vědomí rešerši NPÚ jako podklad pro projektovou přípravu rekonstrukce objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 127.
Schválil žádost ZO KSČM Klenčí o pronájem prostor
sálu KD U Nádraží od 15. 2. 2020 do 16. 2. 2020 za účelem konání Třešničkového plesu.
Schválil smlouvu na dodávku kopie programového produktu – Matrika a Matrika Aplikační převod, převod
práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb
k tomuto produktu se společností GORDIC spol. s.r.o.,
Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783.
Schválil žádost o pronájem Staré pošty za účelem konání
svatby dne 22. 8. 2020 – 23. 8. 2020.
Schválil protierozní opatření, průlehy a protierozní výsadbu dle pozemkové úpravy městyse Klenčí pod Čerchovem – ozn. IP20, IP24, IP13 a revitalizaci Černého
potoka.

12. Usnesení starosty městyse platné k 30. 11. 2019
Starosta městyse:
12.1
12.2

Schválil odměnu pro ředitelku Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem, p.o.
Schválil dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo se společností
Západočeské komunální služby, a.s. Koterovská 522,
326 00 Plzeň, IČO: 25217348, kterou se mění cena za
svoz odpadů pro zkušební provoz svozu komunálních
odpadů z důvodu ukončení činnosti stávající svozové
služby.

12.3
12.4
12.5

Schválil žádost o pronájem Staré pošty za účelem konání
rodinné oslavy dne 23. 11. 2019.
Schválil rozpočtovou změnu č. 1 Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem, p.o. platnou k 30. 11. 2019.
Schválil smlouvu č. 4102076410 se společností ČEZ
a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649 na
zajištění propagace a reklamy v rámci adventních akcí
městyse v roce 2019.

Usnesení zastupitelstva městyse z 18. veřejného zasedání konaného dne 29. ledna 2020
Zastupitelstvo městyse:
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

18.6
18.7
18.8

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Milana Tomana, Františka Čiperu.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Karel
Hula a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty.
Bere na vědomí zápis z porad starosty a místostarostů.
Bere na vědomí pokyny pro úpravu návrhu ÚP Klenčí
pod Čerchovem po veřejném projednání a souhlasí se
způsobem vypořádání připomínek a námitek dle doporučení pořizovatelky ÚP.
Schvaluje vypsání II. veřejného projednání Územního
plánu městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje podání žádosti k Plzeňskému kraji o úpravu
krajského biocentra na pozemku p.č. 3967 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2019 platné

18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14

ke dni 31. 12. 2019.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 ke dni 31. 1.
2020.
Schvaluje nabídku na zpracování studie areálu koupaliště v majetku městyse Klenčí pod Čerchovem a pořízení
uvedené studie.
Bere na vědomí nabídku na zpracování pasportu a studie proveditelnosti pro zásobení pitnou vodou v místní
části městyse Capartice.
Ukládá starostovi projednat s LČR věcná břemena na
pozemcích v Caparticích.
Bere na vědomí návrh rozpočtu na rekonstrukci baru
K1.
Schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku
p.č. 2876/5 KÚ Klenčí pod Čerchovem dle GP 8941018/2020 o výměře 567 m2 druh pozemku ostatní plocha, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 2876/1 KÚ
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18.15

18.16

18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.22
18.23
18.24
18.25
18.26

Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha za
odhadní cenu dle znaleckého posudku.
Schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č.
3867/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem o výměře 428 m2,
druh pozemku ostatní plocha, který vznikne oddělením z
pozemku p.č. 3867 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha za pozemek p.č. 3967/2 KÚ Klenčí
pod Čerchovem o výměře 428 m2, druh pozemku ostatní
plocha, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 3967 KÚ
Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku travní porost vše
dle GP 893-1017/2020 a znaleckých posudků.
Schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č.
265/26 KÚ Jindřichova Hora o výměře 69 m2, druh pozemku travní porost, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 265/21 KÚ Jindřichova Hora, druh pozemku
travní porost a pozemku p.č. 265/23 KÚ Jindřichova
Hora o výměře 1 m2, druh pozemku travní porost, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 265/9 KÚ Jindřichova Hora, druh pozemku travní porost za pozemek
p.č. 265/24 KÚ Jindřichova Hora o výměře 70 m2, druh
pozemku travní porost, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 265/16 KÚ Jindřichova Hora, druh pozemku
travní porost vše dle GP 108-610/2019.
Bere na vědomí doplněnou žádost o směnu části pozemků p.č. 4177 a p.č. 4109 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pořízení nového znaleckého posudku ve věci
směny pozemků p.č. 4177 a 4109 oba KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemku p.č.
2876/1 za účelem umístění garážového stání.
Schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.
2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem v rozsahu 3x 15 m2.
Bere na vědomí žádost o pronájem garážového stání v nebytovém prostoru bývalé kotelny u bytového domu čp. 292.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového
prostoru garážového stání v bývalé kotelně bytového
domu čp. 292.
Schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný pronájem pozemku p.č. 2863/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem
užívání parkoviště.
Schvaluje pronájem nebytových prostor v průmyslovém
areálu čp. 1 o výměře 209,67 m2 pro za účelem provozování živnosti uměleckého kovářství.
Neschvaluje žádost o nápravu vybudování příjezdu k
domu a obchodu u domu čp. 165 a 373.
Neschvaluje žádost o úpravu obecní cesty na pozemku

18.27

18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
18.41
18.42
18.43

p.č. 2458 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje servisní smlouvu se společností PasProRea
s.r.o., sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 02343100
o údržbě svislého dopravního značení v Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí žádost o kácení smrku na pozemku p.č.
2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá VŽPVUP posouzení žádosti o kácení smrku na
pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem ve spolupráci s matrikářkou městyse a dendrologem.
Schvaluje přidělení bytu č. 1 v bytovém domě čp. 330/III.
Bere na vědomí dlužníky v bytovém domě čp. 330.
Bere na vědomí stížnost na nájemníka v domě čp. 330.
Bere na vědomí rekodifikaci veřejného stavebního práva
– novely stavebního zákona připravované MMR, kterou
se ruší stavební úřady na obcích I. a II. stupně.
Schvaluje přestěhování obrazu malíře Jana Šebka z
vestibulu úřadu městyse do jiného prostoru v majetku
městyse.
Ukládá zastupiteli Jiřímu Anderlemu a Martinu Freiovi
připravit veškeré náležitosti k provozování kamer v exteriéru městyse.
Ukládá starostovi zajistit podklady pro vypořádání nájemního vztahu k objektu na pozemku p.č. st. 734/5 KÚ
Klenčí pod Čerchovem se společností ZS Čerchov, a.s.
Schvaluje složení komise k vyhodnocení hlasování v
rámci participativního rozpočtu: František Čipera, zástupci výborů KV, FV, VŽPVÚP a VKSO.
Schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro ubytování opatrovance v ubytovně CD Hotelu Garni do doby
přestěhování do nového ubytování.
Ukládá FV projednat u nájemních smluv za nebytové
prostory navýšení nájmu o inflaci, případně ponechat
nájem na současné výši.
Ukládá FV projednat úpravu výše nájemného za bytové
prostory od 1. 1. 2021.
Ukládá VŽPVÚP připravit opravy a využití objektů, u
kterých v průběhu roku 2020 končí platnost nájemních
smluv.
Ukládá pověřené pracovnici ÚM zajistit podepsání
všech smluv nepodepsaných nájemníky do 15. 2. 2020,
v případě nepodepsání ukončit nájemní vztah.
Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního, finančního výboru, výboru pro životní prostředí, výstavbu
a územní plánování; výboru pro kulturu, sport a osady.

Usnesení zastupitelstva městyse z 19. veřejného zasedání konaného dne 26. února 2020
Zastupitelstvo městyse:
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Karla
Beneše a Václava Karáska.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty.
Bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 4342,
druh pozemku lesní pozemek o výměře 2647 m2 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č.
4342, druh pozemku lesní pozemek o výměře 2647 m2
KÚ Klenčí pod Čerchovem.

19.6

19.7

19.8
19.9

Bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemku p.č.
2876/1 druh pozemku ostatní plocha o výměře 2 x 15 m2
KÚ Klenčí pod Čerchovem umístění a účelem umístění
mobilního garážového stání.
Schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku
2876/1 druh pozemku ostatní plocha v rozsahu 3 x 15
m2 KÚ Klenčí pod Čerchovem za účelem umístění mobilního garážového stání.
Ukládá starostovi zajistit revizní znalecký posudek na
stanovení obvyklé ceny pro prodej pozemku p. č. 2876/5
druh pozemku ostatní plocha o výměře 567 m2.
Schvaluje směnu pozemku označeného dle geometric-
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19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15

19.16

19.17
19.18
19.19
19.20

kého plánu č. 108-610/2019 ze dne 12. 12. 2019, jako
parcela par.č. 265/26 – trvalý travní porost o výměře 69
m2, v městysi Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova
Hora, kdy tento nový pozemek vznikl oddělením dle geometrického plánu ze stávajícího pozemku parc. č. 265/21
– trvalý travní porost o výměře 1 366 m2 v obci Klenčí
pod Čerchovem, k. ú. Jindřichova Hora vedeném na LV
č. 1 pro městys Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova
Hora, Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Kat. pracovištěm Domažlice, ve výlučném vlastnictví městyse
Klenčí pod Čerchovem a pozemku označeného dle geometrického plánu č. 108-610/2019 ze dne 12. 12. 2019,
jako parcela par.č. 265/23 – trvalý travní porost o výměře
1 m2, v městysi Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova
Hora, kdy tento nový pozemek vznikl oddělením dle geometrického plánu ze stávajícího pozemku parc. č. 265/9
– trvalý travní porost o výměře 2 046 m2 v obci Klenčí pod
Čerchovem, k. ú. Jindřichova Hora vedeném na LV č. 1
pro městys Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova Hora,
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Kat. pracovištěm
Domažlice, ve výlučném vlastnictví městyse Klenčí pod
Čerchovem, za nově oddělený pozemek označený dle geometrického plánu č. 108-610/2019 ze dne 12. 12. 2019,
jako parcela par.č. 265/24 – trvalý travní porost o výměře
70 m2 v městysi Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova
Hora, kdy tento nový pozemek vznikl oddělením dle geometrického plánu ze stávajícího pozemku parc. č. 265/16
– trvalý travní porost o výměře 866 m2 v obci Klenčí pod
Čerchovem, k. ú. Jindřichova Hora vedeném na LV č.
819 pro městys Klenčí pod Čerchovem, k.ú. Jindřichova
Hora, Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Kat. pracovištěm Domažlice.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy ke směně pozemků p.č. 265/23, 265/26 za 265/24 vše KÚ Jindřichova
Hora.
Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2876/1 druh pozemku ostatní plocha o výměře 3 x 15 m2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem dle žádostí.
Schvaluje pronájem garážového stání v objektu bývalé
kotelny u bytového domu čp. 292.
Schvaluje revokaci usnesení č. 18.23 z 18. zasedání zastupitelstva městyse ze dne 29. 1. 2020.
Bere na vědomí dostupné dokumenty z jednání ve věci majetkových vztahů k vypořádání komunikace Klenčí - Díly.
Ukládá starostovi zajistit s dopravním inženýrem projektovou dokumentaci na možné dopravní opatření
omezující kamionovou dopravu na komunikaci II/189
v majetku Plzeňského kraje a tu následně projednat s dotčenými orgány.
Ukládá starostovi podat žádost a podnět majiteli komunikace Plzeňskému kraji k omezení kamionové dopravy
na komunikaci II/189 v rozsahu: zimní období úplný zákaz, ostatní část roku pouze zákaz cisteren převážejících
ropné produkty.
Ukládá starostovi a místostarostům připravit pro občany petici na omezení kamionové dopravy na komunikaci
II/189.
Ukládá zastupiteli Karlu Hulovi projednat podmínky
pro pronájem nebo prodej části pozemku p.č. 2419/12 a
1742/54, oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 platné k 29. 2.
2020.
Schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na doprav-

5
19.21
19.22

19.23
19.24
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31

19.32

19.33
19.34
19.35

19.36
19.37
19.38
19.39

ní obslužnost v rámci veřejné dopravy v Plzeňském kraji.
Schvaluje smlouvu na poskytnutí účelové dotace pro
dopravní obslužnost na veřejnou dopravu v rámci Plzeňského kraje.
Bere na vědomí žádosti městyse Klenčí podané v dotačních titulech: Plzeňského kraje – PSOV – výměna oken v
objektu bytového domu čp. 330, Obnova lesních porostů
– Boj proti kůrovcové kalamitě, MZe – Boj proti kůrovci,
Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020 - Kam po Českém lese - dotisk
propagačního letáku, Podpora kultury v Plzeňském kraji
pro rok 2020 - 10. ročník varhanních koncertů.
Schvaluje začišťovací práce objektu MŠ Klenčí pod Čerchovem společností ZS Čerchov, a.s., IČO: 25236601.
Schvaluje malířské práce v objektu MŠ Klenčí pod
Čerchovem provedené panem Josefem Váňou, IČO:
73688061.
Schvaluje nabídku společnosti FINALKOM s.r.o. na
provizorní opravu místní komunikace na pozemcích p.č.
4193, 4213, 4215 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá místostarostovi Přemyslu Lamačovi připravit cenovou kalkulaci na odstranění domků v areálu koupaliště.
Schvaluje ukončení smlouvy se společností Vinička s.r.o.
na restauraci U Nádraží dle výpovědních podmínek.
Bere na vědomí doporučení VŽPVUP k žádosti o kácení
smrku na pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost o novou nájemní smlouvu v objektu
čp. 330.
Neschvaluje nabídku společnosti EMPEMONT s.r.o. o
pořízení dvou odvlhčovacích zařízení na principu UZ v
objektu Masarykovy ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje zadání zpracování studie k objektu čp.
127 paní architektce Evě Velkové, trv. bytem Praha,
Pod Žvahovem 56, 152 00 Praha – Hlubočepy, IČO:
16182901.
Schvaluje smlouvu o poskytování reklamní, propagační činnosti a jiných plnění v rámci koncertů k 75. výročí
konce 2. světové války pro Plzeňský kraj se společností
ALVEDA s.r.o., sídlem Díly 21, 344 01 Domažlice, IČO:
03796744.
Bere na vědomí zprávu komise pro sčítání hlasů participativního rozpočtu.
Schvaluje opravu cesty na části pozemku p.č. 2863/1
KÚ Klenčí pod Čerchovem jako vítěznou akci v rámci
participativního rozpočtu.
Ukládá starostovi a místostarostovi Přemyslu Lamačovi
zajistit rozpočet na opravu cesty na části pozemku p.č.
2863/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem v provedení zámkové
dlažby nebo kamenného chodníku.
Bere na vědomí vyjádření Plzeňského kraje k žádosti
městyse o aktualizaci PRVK.
Ukládá starostovi projednat s Krajským úřadem Plzeňského kraje a společností Praves aktualizaci PRVK.
Ukládá starostovi a VŽPVÚP zajistit nabídku na zpracování studie pro rozvoj hřbitova.
Bere na vědomí zprávu o daňové kontrole §88 zákona
č. 280/2009 Sb. daňového řádu, protokol k projednání
zprávy o daňové kontrole podle §88 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení §§ 60 – 62 daňového řádu, protokol o ústním jednání
o seznámení s výsledkem kontrolního zjištění podle § 60
zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád a výsledek kontrolního zjištění dle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb.,
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19.40
19.41
19.42
19.43
19.44
19.45

daňový řád k projektu Pořízení dopravního automobilu
pro JSDH Klenčí pod Čerchovem a informaci o zahájení
daňové kontroly k projektu Dům přírody Českého lesa.
Bere na vědomí vyjádření lesního hospodáře ke stavu
stromů v lesích městyse Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje nabídku spol. TV ZAK o propagaci v rámci
této televizní stanice.
Bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM a.s. o
výsledku třídění odpadu za 4. čtvrtletí v roce 2019.
Bere na vědomí výroční zprávu knihovny městyse Klenčí
pod Čerchovem za rok 2020.
Bere na vědomí žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2529/18 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá VŽPVÚP připravit podklady pro zasedání zastupitelstva městyse na zřízení VB – geometrický plán a
znalecký posudek.

Termíny zasedání zastupitelstva
25. 3. 2020 17:30
29. 4. 2020 17:30

19.46
19.47
19.48
19.49
19.50
19.51
19.52
19.53

Bere na vědomí Oznámení o kontrole hospodaření
městyse za rok 2019 Plzeňským krajem.
Schvaluje vícenáklady na zpracování projektové dokumentace u zdr. střediska a místní komunikace mezi bytovkami dle nabídky projektanta.
Schvaluje přísedící u OS v Domažlicích.
Schvaluje výsledek inventury městyse k 31. 12. 2019 a
vyřazení majetku dle doporučení HIK.
Schvaluje výměnu bytu v domě čp. 330 dle žádosti.
Ukládá zastupiteli Karlu Benešovi provést aktualizaci
p.č. pozemků u nájemních smluv dle zjištění KV.
Ukládá FV připravit návrh na sjednocení výše smluvních
vztahů dle zjištění KV v případně nájemních smluv.
Bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního a
finančního.

Svoz komunálního odpadu bude probíhat
v následujících termínech:

Zasedání zastupitelstva se uskuteční s ohledem na vývoj
současné situace. Pokud vláda prodlouží karanténu, pak se
ZM konat nemůže.

Duben – 1., 15., 29.,
Květen – 13., 27.

Zpráva ze zasedání finančního výboru:
Dne 24. 2. 2020 zasedal FV, který se nesešel v plném počtu
členů (omluven Karel Beneš). Hlavními body jednání bylo projednání rozpočtového opatření č. 2/2020 k 29. 2. 2020, ke kterému neměl FV žádné námitky ani připomínky a doporučil ho ke
schválení. Dalším bodem jednání bylo projednání problematiky
nájemného. Předseda FV seznámil členy s úkolem ze zasedání
zastupitelstva ohledně zvýšení nájemného za bytové jednotky od
roku 2021 a informoval o aktuálním stavu. Stanovení výše ná-

jemného bude projednáváno na jednom z dalších zasedání FV. S
přidělením bytu v č. p. 330 navrhl FV počkat (po domluvě se starostou městyse) a v bytě provést nezbytné stavební úpravy. Zástupce FV v komisi participativního rozpočtu byl stanoven Karel
Hula, který se rovněž komise zúčastnil a informoval o průběhu
komise a výsledcích hlasování.
Za finanční výbor, předseda Mgr. Bc. Karel Hula

Zpráva kontrolního výboru:
Výbor dne 05.02.2020 provedl kontrolu 52 nájemních smluv
na pozemky. Výbor parcelní čísla pozemků ověřil v katastru nemovitostí, placenou částku nájmu pak ověřil na pokladně městyse. V rámci kontroly byly zjištěny nedostatky u 14 nájemních
smluv. Většina závad vznikla v rámci pozemkových úprav, kdy
došlo k přečíslování některých pozemků. Nájemník sice stále užívá a platí nájem za „stejné“ pozemky, ale ty dle nájemní smlouvy
neexistují. Dále bylo v rámci kontroly zjištěno, že pozemky jsou
za stejným účelem pronajímány za různé částky. Výbor zpracoval

přehled nájemních smluv, včetně jednotlivých nedostatků, návrhů k odstranění nedostatků, které dostali zastupitelé v podkladech. Dále výbor dne 24.02.2020 provedl kontrolu 3 nájemních
smluv na bytové prostory na úřadu městyse. Výše nájmu 55 Kč za
m2 včetně energií je stanovena v souladu s platnou cenovou mapou, která byla schválena RM a je platná od 01.01.2016. Cenová
mapa nebyla od svého schválení aktualizována o inflaci.
Martin Frei, předseda KV

Poděkování klenečskému masopustu za pomoc pro týrané koně
Chceme poděkovat VKSO ZM, VRMKO z. s., Dodna clubu a panu Jiřímu Anderlemu, organizátorům klenečského
masopustu a také všem, kdo přispěli na
nemocné a týrané koně v miřkovském
útulku S.O.S. Život pro koně. V sobotním masopustním průvodu přes Klenčí,
se vybrala částka 5 100,- Kč. Tyto peníze
použijeme na nákup vitaminových prepa-

rátů na klouby pro týraného koníka Vata
a pro staršího tažného koně Juráška, aby
se jim lépe běhalo a nebolely je nohy. Další část peněz půjde na nákup sena, které v
posledních letech výrazně podražilo a bez
kterého se koně, obzvlášť v zimě, neobejdou. Náš velký dík patří také panu Zdeňkovi Šilhavému z Mířkova a jeho Fordu
Mustang, který letos jel v čele masopust-

ního průvodu místo útulkových koníků.
Máme rozbitý přepravník na koně, proto
nebylo možné koníky do Klenčí dopravit.
A tak v čele průvodu místo jednoho koně
jelo 310 koní pod kapotou :-)
Ještě jednou velký dík organizátorům i
všem přispívajícím.
Za spolek S.O.S. Život pro koně
Blanka Schröpferová
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Moje doteky s Klenčím
Jak jsem se propátral k doktoru Matesovi

Chodská jména míst a lidí znám už asi
65 let z různých školních, vizuálních či
hudebních podnětů. Často jsem poslouchal rozhlas, kde hráli a zpívali Plzeňáci
a Zdeňka Bláhu si pamatuji ze schůdků rozhlasového vozu v Domažlicích. Z
chodských písní, které zpíval nezapomenutelný Jaromír Horák, jsem si zapamatoval řadu míst na Chodsku. V mládí jsem
poznal i újezdského rodáka z Kozinova
statku Václava Masopusta, který žil u nás
na okraji Prahy. Byl to prostý člověk ryzí
chodské povahy i rázovitého vzhledu s
orlím nosem, pracovitý zámečník v ruzyňském hangáru, věčný obdivovatel holubiček (žen každého věku), s dramatickým
životem a tragickým koncem.
Poprvé jsem se dostal do Horšovského

Týna, Klenčí a Trhanova
se zájezdem Společnosti Aloise Jiráska a Mikoláše Alše v osmdesátých letech. Od té doby
si pamatuji klenečskou
náves, kostel, Baarovu
faru a máme doma dva
buclaté malované hrnky
a nástěnný talíř z velké
prodejny Chodovie.
Podruhé to bylo na
počátku devadesátých
let, když se otevřely hranice a naplánovali jsme si cestu do Bavorska, abychom se pokusili vyhledat stopy
přeshraničního exodu mého otce. Tehdy
ještě bez internetu jsme si domluvili sobotní skromné ubytování na Čerchovce a
ranní příjezd pana Pillmajera, abychom
se přes Nemanice přesunuli do Waldmünchenu, zde přespali a v pondělí pokračovali do Norimberka. Po příjezdu na náměstí
nás paní Balounová jako krajany pozvala
na snídani do stylové hotelové restaurace.
Už na Čerchovce jsme byli jedním z hostů
upozorněni, že se přes hranici nechodilo
jen přes Díly. Od té doby jsme marně hledali v okolí Rybníku.
Potřetí jsme byli v Klenčí v roce 2019 při
podvečerním zářijovém koncertě v kostele. Byl úžasný hudebním obsahem, obsa-

Chcete ovlivnit aktivity škol na Domažlicku a
Horšovskotýnsku?
Zapojte se do tvorby plánu.
Místní akční skupina Český les, z. s. pokračuje ve sběru aktivit, které plánují zrealizovat mateřské a základní školy v následujících osmnácti měsících. Vzniká tak dokument Akční plán na období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021, k němuž má možnost
se vyjádřit široká veřejnost. K dispozici je na webových stránkách projektu: http://
map.masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/. Připomínky prosím posílejte do 30.
dubna 2020 na adresu map.masceskyles@email.cz.

zením i provedením. V Klenčí bylo jako
vždy všude cítit dřevo a odjezd vlakem do
Domažlic a dále do Prahy v klidu víkendového večera byl nezapomenutelným zážitkem. Už tehdy jsem náhodně rozhazoval
síť dotazů na Josefa Matese a někdejší
přechody hranic. Sliby bývají někdy chyby.
Počtvrté jsem se v příznivém prosincovém počasí vypravil pátrat na klenečský
hřbitov, zda na něm neodpočívá pan primář Mates. Po výstupu silnicí od nádraží
a pak úvozem jsem na hřbitově procházením našel čtyři rodinné hroby. Moje
otázka zůstala nezodpovězena. Šel jsem
do kopce tak rázně a nedočkavě, že holčička se psem na vodítku raději změnila
směr chůze. Na hřbitově jsem oslovil se
svým problémem neznámou paní, která
mi přislíbila, že se poptá. Byla to paní Věra
Hojdová. Slib dodržela a brzy se setkáme
v Klenčí znovu. Po odchodu ze hřbitova
jsem se potěšil výhodným nákupem v nevelké sámošce tradičního vzhledu a u vlakové zastávky jsem studoval originální vývěsku s provozními problémy v restauraci
U Zlobivé Káči a se vzkazy stálých hostů.
Vlakem přes Domažlice jsem se vrátil do
Prahy. Pak se mi za nějaký čas ozvala telefonem paní Anna Koukolová a co bylo dál,
to už znáte z Čakanu.
Ing. L. Havlíček, Praha

Oslavy osvobození Klenčí
V krátkosti bych vás rád informoval
o průběhu letošních oslav osvobození v
Klenčí pod Čerchovem. Pietní akt připadá vždy na 1. 5. V ten den by měla proběhnout pieta u úřadu městyse v 10:00
a zároveň na místním hřbitově v 18:00.
Plzeňský kraj připravil sérii sedmi koncertů, z nichž úvodní proběhne v Klenčí
pod Čerchovem v kostele sv. Martina.
Zazní např. i skladby od velikánů jakými jsou Celine Dion a Andrea Bocelli. S
ohledem na současnou situaci se však
koncert odloží na pozdější datum. Veškeré informace vám přineseme v dubnovém vydání zpravodaje Čakan, stejně
tak, v jakém režimu proběhne pieta 1. 5.
u úřadu městyse.
Jan Bozděch

POUŤ U KAPLE SV. VOJTĚCHA
NA VÝHLEDECH
v sobotu 25. 4. od 13. hodiny
Aktuální situaci ohledně realizace akce sledujte na webu
https://www.oas-ceskyles.cz a nařízení Vlády ČR.

Foto: Eduard Šlefr

OBRAZEM

Nátěr úlů a příprava rámečků na včelařskou sezónu.

25. března si připomínáme 125. výročí úmrtí Aloise Jindřicha,
který od roku 1873 působil jako řídící učitel v Klenčí pod Čerchovem a následně byl i ředitelem kůru. Byl všestranným hudebníkem,
jeho synem byl národní umělec Jindřich Jindřich.
TIC

PR Pleš, foto: Amálie Bártová

V budově Úradu městyse Klenčí pod Čerchovem jsou pro občany
Klenčí volně k dispozici šité roušky. Tyto roušky šijí zaměstnanci úřadu a dobrovolníci, pokud máte zájem i vy šít roušky k volné
distribuci, obraťte se na zaměstnance úřadu na tel.: 379 794 231
nebo 724 911 986. Roušky jsou přednostně rozdávány seniorům a
dále na základě potřeby.
mk

I když jsou vládní opatření o volném pohybu osob přísná, jsou
prostě nezbytná, ale nezakazují nám pobyt v přírodě a v parcích,
takže vítejte v Českém lese!
mk

Od března spustil městys Klenčí pod Čerchovem webové stránky
s novým vzhledem. Úprava stránek stále probíhá.
TIC
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