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Číslo 1
Milí spoluobčané,
s příchodem nového roku nastavil
vládu měsíc leden. Oproti loňskému
roku, kdy jsme mohli poznat tu pravou
zimu, je ta letošní opakem a po prosincových rozmarech by mohl někdo dokonce očekávat příchod jara.
Symbolicky 25 let od vzniku České
republiky a 100 let od vzniku samostatného Československého státu začal rok
druhou přímou prezidentskou volbou.
Doufám, že bude tahle volba ku prospěchu naší zemi a našim občanům. To
nám ukáže následujících 5 let. Nejsou
to však jediné volby. V Klenčí budeme
volit v říjnu tohoto roku ještě nové zastupitelstvo městyse a také nového senátora za obvod Klatovy a Domažlice.
I nadále budeme pokračovat v připravovaných akcích, které povedou k
zajištění stávajícího majetku městyse
nebo k jeho zhodnocení. Můžeme uvést
např. nákup techniky pro SDH, opravu
krytiny na DPS, opravu opěrné zdi u
domu čp. 331, opravu místních komunikací a sítí pod nimi. Bohužel realizace
téměř všech akcí se odvíjí od úspěšnosti
při získávání dotací na jejich realizaci.
Mimo stavební akce nás čeká také bohatý kulturní program, který již tradičně zahajuje bálová sezona a masopust.
Vrcholem budou určitě letní slavnosti
Výhledy s velmi pestrým programem.
V přeshraniční spolupráci se pracuje na česko-německých projektech a
rozvíjet budeme i spolupráci s naším
partnerským městem Waldmünchen.
Čeká nás návštěva Brabantů z partnerského města Herent v Belgii. Budeme
dále pracovat i na rozvoji spolupráce s
českými obcemi v oblasti Banátu v Rumunsku.
I když už jsem přání do nového roku
vyslovil v posledním vydání Čakanu,
myslím si, že přání není nikdy dost, a
proto bych nám všem moc přál v novém
roce to nejlepší.
Jan Bozděch, starosta městyse
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Prezidentské volby 2018
Výsledky 1. kola voleb v Klenčí pod Čerchovem
12. a 13. ledna 2018 se uskutečnilo první kolo prezidentské volby. Výsledky tohoto kola uvádíme v tabulkách níže.
Tabulka č. 1 a 2 uvádí volební účast a tabulka č. 3 a 4 hlasování občanů v celé Čes-

ké republice a v Klenčí pod Čerchovem.
2. kolo se uskuteční ve dnech 26. a 27.
ledna 2018. Volební lístky obdrží všichni
voliči až ve volební místnosti. Výsledky
budou uvedeny v dalším vydání Čakanu.

Tab. 1 – Volební účast v celé ČR
Voliči v
seznamu
8 366 433

Vydané
obálky

Volební
účast v %

5 180 290

61,92

Odevzdané
obálky
5 177 238

Platné
hlasxy
5 148 141

% platných
hlasů
99,44

Tab. 2 – Volební účast v Klenčí pod Čerchovem
Voliči v
seznamu
1 017

Vydané
obálky
644

Volební
účast v %
63,32

Odevzdané
obálky
643

Platné
hlasxy
640

% platných
hlasů
99,53

Tab. č. 3 – Výsledek voleb v ČR (pořadí kandidátů dle % hlasů)
Kandidát
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

7

Zeman Miloš, Ing.

1 985 547

38,56

9

Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., Dr. h. c.

1 369 601

26,60

3

Fischer Pavel, Mgr.

526 694

10,23

2

Horáček Michal, Mgr. Ph. D.

472 643

9,18

8

Hilšer Marek, MUDr. Bc. Ph.D

454 949

8,83

1

Topolánek Mirek, Ing

221 689

4,30

4

Hynek Jiří, RNDr.

63 348

1,23

5

Hannig Petr, Mgr.

29 228

0,56

6

Kulhánek Vratislav, Ing. Dr. h. c.

24 442

0,47
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Tab. č. 4 – Výsledek voleb v Klenčí pod Čerchovem (pořadí kandidátů dle % hlasů)
Kandidát
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

7

Zeman Miloš, Ing.

268

38,56

9

Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., Dr. h. c.

179

26,60

8

Hilšer Marek, MUDr. Bc. Ph.D

58

10,23

2

Horáček Michal, Mgr. Ph. D.

55

9,18

3

Fischer Pavel, Mgr.

40

8,83

1

Topolánek Mirek, Ing

22

4,30

4

Hynek Jiří, RNDr.

10

1,23

6

Kulhánek Vratislav, Ing. Dr. h. c.

6

0,56

5

Hannig Petr, Mgr.

2

0,47

Nej perníková chaloupka
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí chaloupku
2. místo – 54 hlasů Petra Nováková z Plzně
Třetí místo získaly dvě chaloupky se stejným počtem hlasů – 16 – Miloslava Fišerová
z Hamru a Natálie Sýkorová z
Klenčí. Natálka, žákyně Masarykovy základní školy v Klenčí,
byla zároveň nejmladší účastnicí soutěže.
Pořadí dalších soutěžících:
4. místo František Čipera – 15
hlasů
5. místo Vlastimil Růžek – 14
hlasů
6. místo Marie Veberová – 12
hlasů
7. místo Marie Kobesová – 9
Vítězná chaloupka Miloslavy Hasové
hlasů
8. místo Jana Volfíková, Tereza
Rok 2017 jsme završili soutěžní výstavou perníkových chaloupek, do které se Mašlová a Marta Vobrubová – 6 hlasů
9. místo Martina Kupčíková – 3 hlasy
zapojilo 11 soutěžících.
V průběhu jednoho měsíce měli ná- 10. místo Linda Švehlová – 2 hlasy
vštěvníci možnost hlasovat o nejhezčí
Všem výhercům a zúčastněným velperníkovou chaloupku, celkem bylo odevzdáno 203 hlasů. Nutno podotknout, že mi děkujeme za jejich podíl na soutěži.
každá z chaloupek si získala svůj okruh Všechny chaloupky byly krásné, jak doobdivovatelů a každá získala nějaké hlasy, kládají i vzkazy, které jsme nalezly v hlaodměněny jsou však pouze první tři cha- sovacím boxu: „Nedovedu hlasovat pro
nejlepší chaloupku. Každý výrobek má své
loupky s největším počtem hlasů.
1. místo – 56 hlasů získala chaloupka Mi- kouzlo.“
TIC
loslavy Hasové z Chodova

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se podíleli na uskutečnění dobročinného plesu. Děkujeme
především hostům plesu, sponzorům
a v neposlední řadě obci za poskytnutí
sálu. Výtěžek z plesu půjde na vybavení
denního stacionáře, který je nově otevřený. Děkujeme. Tým Vitallife.

Novoroční výstup na Čerchov

1. ledna se konal každoroční výstup
na nejvyšší vrchol Českého lesa. V 10:00
se skupina turistů vydala z parkoviště v
Caparticích společně k vrcholu. Na Čerchov však turisté stoupali po celý den.
Spolu s nimi se této akce účastní pravidelně také skupina starostů z české a
německé strany. V letošním roce to byli
starostové z měst a obcí Waldmünchen,
Furth im Wald, Domažlice a Klenčí pod
Čerchovem. Letošní výstup byl o něco
náročnější, protože velkou část panelové cesty pokryl led z tajícího sněhu, což
bylo místy i nebezpečné.
Podobně se koná i silvestrovské setkání na Lískové, kde se před lety otevíraly
hranice. Poslední setkání bylo však již
třicáté. Vysoká číslovka tak napovídá,
že se jedná o zajímavou tradici a že nás
pořád naše okolí spojuje.
jb

Kurzy malování keramiky a
paličkování

Od konce ledna a v průběhu února
budeme v domě přírody pokračovat v
našich tvořivých kurzech, 30. ledna od
17.00 hod. začneme s malováním keramiky pod vedením malířky Jany Psutkové z Klenčí a v únoru přibudou i kurzy
paličkování pod vedením paní Heleny
Tomáškové z Postřekova.
Přihlásit se můžete v Turistickém
informačním centru v Klenčí nebo na
mailu tic.kultura@klenci.cz nebo tel.:
379 725 325.
TIC
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USNESENÍ ze 73. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 18. prosince 2017
Rada městyse:
A.
1.73

2.73

3.73
4.73
5.73
6.73

7.73

8.73

9.73

10.73

11.73

12.73

13.73

14.73

15.73

Schvaluje:
Smlouvu o dílo s panem J. B. na zhotovení projektové
dokumentace stavby inženýrských sítí a místní komunikace na pozemcích p. č. 636/55 a 636/57 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Dodatek č. 1 smlouvy o provozování sběrného dvora se
společností Rumpold – R Rokycany s.r.o., sídlem Jiráskova 32/III, 337 01 Rokycany, IČO: 62619357 ve věci navýšení paušální částky za provozování sběrného dvora.
Přijetí dotace od Obce Česká Kubice pro SDH Klenčí
pod Čerchovem na dovybavení výjezdové jednotky.
Přijetí příspěvku z dispozičního fondu – program Cíl
EÚS 2014-2020 na akci „Řezbářské sympozium 2017“.
Provedenou opravu výtluků na místních komunikacích v
areálu bývalých kasáren dle skutečného provedení.
Pronájem části pozemků p.č. 699 a 715/28 v KÚ Klenčí
pod Čerchovem a žádosti paní A. K. o souhlas s umístěním včelstev na uvedených pozemcích dle cenové mapy
jako pronájem zahrady na dobu neurčitou.
Pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 70
m2 paní J. P. dle její žádosti za účelem užívání zahrady na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 20
m2 panu M. H. dle jeho žádosti za účelem skladování
dřeva na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem
pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku orná půda o výměře 12 m2
paní M. M. dle její žádosti za účelem skladování dřeva na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 188
m2 panu J. Š. dle jeho žádosti za účelem užívání venkovního posezení a zahrady na dobu neurčitou dle cenové
mapy na pronájem pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku orná půda o výměře 20 m2
paní A. K. dle její žádosti za účelem skladování dřeva na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 1747/4 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 10
m2 manželům C. dle jejich žádosti za účelem skladování
dřeva na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem
pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 10
m2 manželům P. dle jejich žádosti za účelem skladování
dřeva na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem
pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 2876/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 188
m2 panu B. M. dle jejich žádosti za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem
pozemků.
Pronájem části pozemku p.č. 1992/9 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku trvalý travní porost o výměře
35 m2 paní M. B. dle jejich žádosti za účelem užívání za-

hrady na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem
pozemků.
16.73 Pronájem části pozemku p.č. 1747/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 30 m2
panu P. Š. dle jeho žádosti za účelem skladování dřeva na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
17.73 Pronájem části pozemku p.č. 177/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 120 m2
manželům B. dle jejich žádosti za účelem užívání zahrady
na dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
18.73		Pronájem části pozemků p.č. 1742/5 a 1742/9 oba KÚ
Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha
o celkové výměře 50 m2 panu J. P. dle jeho žádosti za
účelem skladování dřeva na dobu neurčitou dle cenové
mapy na pronájem pozemků.
19.73		Pronájem části pozemků p.č. 2417/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 16,8 m2
paní V. Š. dle její žádosti za účelem skladování dřeva na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
20.73 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 285 (zdravotní
středisko) za účelem provozování zubní ordinace o výměře 50,31 m2 paní V. L. dle její žádosti na dobu neurčitou.
21.73 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 285 za účelem provozování zubní ordinace o výměře 45,41 m2 a
paní M. H. dle její žádosti na dobu neurčitou.
22.73 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 285 (zdravotní středisko) za účelem provozování ordinace praktického lékaře o výměře 99,42 m2 společnosti Praktik
Klenčí s.r.o. dle její žádosti na dobu neurčitou.
23.73 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 285 za účelem provozování gynekologické ordinace o výměře
53,26 m2 paní M. Z. dle její žádosti na dobu neurčitou.
24.73 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 285 za účelem provozování lékárny o výměře 114,3 m2 společnosti
Lékárna Klenčí s.r.o. dle její žádosti na dobu neurčitou.
25.73 Pronájem nebytových prostor v budově Klenčí pod Čerchovem čp. 38 (moštárna) za účelem podnikání paní M.
H. dle její žádosti na dobu neurčitou.
26.73 Pronájem nebytových prostor v objektu Klenčí pod Čerchovem čp. 38 (moštárna) za účelem podnikání paní R.
M. dle její žádosti na dobu neurčitou.
27.73 Zahájení správního řízení ve věci žádosti manželů Č. o
povolení kácení jírovce maďalu na rozhraní pozemků
734/26 a jemu přilehlých a dle doporučení výboru pro
životní prostředí.
28.73 Opatření k řešení problému s parkováním vozidel u
rodinného domu čp. 247 formou umístění železných
sloupků s řetízkem.
B.
Ukládá:
C.
Bere na vědomí:
29.73 Žádosti o pronájem pozemků dle vyhlášených záměrů.
30.73 Žádosti paní J. K. o projednání prodeje pozemků p.č.
2670/10, 2072/3 a 2072/4 KÚ Klenčí pod Čerchovem
(pozemky pod komunikací Klenčí – Díly).
31.73 Seznam dlužníků v bytovém domě čp. 330.
32.73 Vyjádření paní R. k nájemní smlouvě paní Ch. v objektu
DPS.
33.73 Usnesení Okresního soudu v Domažlicích č. 13 P
99/2002 – 130 v právní věci posuzovaného V. M. o pro-
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34.73
D.

dloužení doby omezení ve svéprávnosti.
Provozní řád Staré pošty a přilehlých prostor dle návrhu
pana Vlastimila Jankovského.
Neschvaluje:

35.73
36.73

Žádost manželů J. a P. F. o náhradu způsobené škody na
vozidle Nissan Navara po pádu části větve kaštanu.
Nabídku společnosti i4b s.r.o. na poskytování služby sledování insolvencí dle PSČ resp. konkrétních obyvatel.

Usnesení zastupitelstva městyse z 25. veřejného zasedání konaného dne 20. prosince 2017
Zastupitelstvo městyse:
A.
1.25
2.25
3.25
4.25

5.25
6.25
7.25
8.25
9.25
10.25
11.25
12.25
13.25

14.25

15.25
16.25

Schvaluje:
Pořízení publikace o poštovnictví a Staré poště v rámci
dalších obcí okresu Domažlice.
Paní Jaroslavu Mlezivovou za kronikářku městyse.
Rozpočet na rok 2018 jako přebytkový s celkovými příjmy 23 467 tis. Kč, výdaji ve výši 20 812 tis. Kč a financováním ve výši 2 655 tis. Kč.
Pravidlo pro rozpočet 2018: Ve výdajové části rozpočtu
nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim
stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018.
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách,
včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami
běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Směrnici č. 8 - 7/2017 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám s účinností 1. 1. 2018.
Střednědobý rozpočtový výhled DSO Domažlicko pro
roky 2019 – 2020.
Rozpočet DSO Svazku Domažlicko na rok 2018 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 5 124 tis. Kč a výdaji 5 124
tis. Kč.
Rozpočtový výhled DSO Lazce na roky 2018 – 2021.
Rozpočet DSO Lazce na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy 157 tis. Kč a výdaji 177 tis. Kč.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Lazce sestavený k 10/2017.
Dohodu mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí
Díly pro společný obvod Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem v rámci MŠ.
Přijetí dotace z programu Ministerstva vnitra na pořízení vozidla CAS pro SDH Klenčí pod Čechovem.
Darovací smlouvu (městys jako obdarovaný) na pozemek p.č. 670 KÚ Klenčí pod Čerchovem s Římskokatolickou farností Klenčí pod Čerchovem a zřízení věcných
břemen pro konání církevních obřadů na pozemcích p.č.
670, 695/3 a 697/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku městyse ve prospěch Římskokatolické farnosti Klenčí pod Čerchovem a Biskupství plzeňského (jako stran
oprávněných).
Spolufinancování podílu městyse Klenčí pod Čerchovem v I. etapě projektu: „Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer
Bayerischer Wald a CHKO Český les.“
Formu vyplácení odměn neuvolněným členům ZM dle
novely zákona č. 99/2017 Sb. zákona, které nebudou
poskytovány v souhrnné variantě.
Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva městyse dle tab. 1 tohoto usnesení. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě
nového člena zastupitelstva (nástupu náhradníka na
uvolněný mandát) ode dne složení slibu.

Vysvětlivky: ZM = zastupitelstvo městyse, RM = rada městyse, VKS =
výbor pro kulturu a sport, KV = kontrolní výbor, FV = finanční výbor, OV
= osadní výbor, VVUP = Výbor pro výstavbu a územní plánování.

Tab. č. 1 – Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
Příjmení a jméno

Odměna za
funkci

Výše
odměny

Účinnost
k datu

Anderle Jiří

Předseda VKS

600

1. 1. 2018

Čipera František

Předseda KV

600

1. 1. 2018

Hnyk Jiří

Člen RM

1200

1. 1. 2018

Hula Karel

Místostarosta

9000

1. 1. 2018

Jankovský Vlastimil

Člen RM

1600

1. 1. 2018

Kobesová Anna

Předseda FV

600

1. 1. 2018

Kulík Lubomír

Člen RM

1400

1. 1. 2018

Lehanka Václav

Člen ZM

200

1. 1. 2018

Mareš Zdeněk

Člen KV

400

1. 1. 2018

Mašinová Petra

Člen ZM

200

1. 1. 2018

Němečková Miloslava

Předseda OV

600

1. 1. 2018

Osvald Josef

Člen ZM

200

1. 1. 2018

Smazal Pavel

Předseda VVUP

800

1. 1. 2018

Zahoř Petr

Člen ZM

200

1. 1. 2018

17.25
18.25
19.25
20.25
21.25

22.25
23.25
24.25
25.25

Studii na rekonstrukci budovy Úřadu městyse Klenčí
pod Čerchovem zpracovanou architekty Ateliéru VAS.
Studii na budovu Mateřské školy Klenčí pod Čerchovem
zpracovanou architekty Ateliéru VAS.
Variantu zpracování agendy v rámci GDPR při variantě
Firma + obec, při které firma zajistí kompletní správu od
analýzy po pověřence pro ochranu osobních dat.
Firmu GDPR Služby s.r.o., sídlem: Březenecká 4808,
430 04 Chomutov, IČO: 28715764 pro zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679.
Smlouvu o dílo se společností GDPR Služby s.r.o. na
zpracování analýzy v souladu s nařízením EU 2016/679,
smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů pro obce od 1000 do 2000 obyvatel s
platností na 1 rok.
Odměnu pro pány Jiřího Anderleho a J. O. za organizaci
martinské pouti v Klenčí pod Čerchovem ve výši 2.500,Kč hrubého společně pro oba.
Pasport dopravního značení dle předložené verze s úpravami.
Rozpočtové opatření č. 12/2017 s platností k 31. 12.
2017.
Předběžně rozpočtové opatření č. 13/2017 k rozpočtu za
rok 2017 pro operace, které vzniknou za období od data
21. 12. 2017 do 31. 12. 2017 bez určení konkrétní výše v
Kč pro tyto rozpočtové změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání
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26.25

27.25
28.25
29.25

nebo z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje
na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo
položky finančního vypořádání.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na
vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu
časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech
budou předloženy v konkrétních částkách k informování
zastupitelstva na prvním zasedání roku 2018.
Rozpočtové opatření v částkách vyšších může rada samostatně provádět jen v případech:
• ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
• přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
• vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např.
po rozpisu souhrnného dotačního vztahu od kraje, po
vypořádání dotace apod.),
• výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze,
• výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje,
které nezávisí na vůli obce – např. vyúčtování energií,
• zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických
osob, které platí obec sama sobě,
• technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů
(změny paragrafů a položek rozpočtové skladby).
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření radou.
Termíny zasedání zastupitelstva městyse pro rok 2018.
Plány práce výboru kontrolního, finančního, pro životní
prostředí, osadního, pro výstavbu a územní plánování a
pro kulturu a sport.
Limit pro výbor pro kulturu a sport na pořádání akcí na

5
B.
30.25
C.
31.25
32.25
33.25
34.25
35.25
36.25
37.25
38.25
39.25
40.25
41.25
42.25
43.25

44.25
D.
45.25
46.25

rok 2018 ve výši 40.000,- Kč.
Ukládá:
Starostovi uzavřít s autorkou publikace o poštovnictví
na Domažlicku a Staré poště v Klenčí smlouvu po schválení odměny radou městyse.
Bere na vědomí:
Zprávu starosty o plnění usnesení.
Zápis z jednání 3. 11. 2017 k rozvoji oblasti u hřbitova a
další kroky ve věci jednání o rozvoji ve zmíněném území.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí
pod Čerchovem za rok 2017.
Zprávu starosty a dokumenty z XIX. Sněmu SMO PK.
Zprávu starosty ze 14. členské schůze spolku Bavaria
Bohemia e.V. v Schönsee.
Nařízení vlády č. 318 / 2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Zápis ze závěrečného jednání k Pozemkovým úpravám
ze dne 27. 11. 2017 v Klenčí pod Čerchovem.
Kalkulaci vodného a stočného pro rok 2018.
Rozpočtovou změnu č. 11/2017 k 30. 11. 2017.
Složení inventarizačních komisí a inventarizační příkaz.
Investiční akce městyse na rok 2018.
Finanční příspěvek na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského kraje.
Vnitřní směrnice č. 6 – 5/2017 pro poskytování ošatného
a osobních ochranných prostředků v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem a č. 7 – 6/2017 pro
účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty
v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem.
Zprávy o činnosti výborů - kontrolního, finančního, pro
životní prostředí, osadního, pro výstavbu a územní plánování a pro kulturu a sport.
Neschvaluje
Žádost pana J. V. o odkoupení bytu v bytovém domě čp.
330.
Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Poradenské centrum Domažlice, p.s. o finanční příspěvek.

USNESENÍ ze 74. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 20. prosince 2017
Rada městyse:
A.
1.74

Schvaluje:
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Masarykovy
ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem na roky 2018 – 2020.
2.74
Rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem
na rok 2018.
3.74
Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatné) č.
SUZB/6057/2017 o opěrných bodech pro bezdrátový
rozhlas, veřejné osvětlení a měřiče rychlosti se společností ČEZ Distribuce a.s. sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO: 24729035.
4.74		Dodatek 13. se spol. Rumpold Rokycany s.r.o., sídlem
Jiráskova 32/III, 337 01 Rokycany, IČO: 62619357 na
plnění zakázky sběr, svoz a využití odpadů (evidence
sběrných nádob).
5.74
Smlouvu o výpůjčce č. 7/2018 s Muzeem Českého lesa v
Tachově, p.o., sídlem tř. Míru 447, 347 01 Tachov, IČO:
00076716 na zapůjčení předmětu Boží muka do Domu
přírody Českého lesa s platností od 31. 12. 2019.
6.74
Pronájem části pozemku p.č. 1742/30 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 50 m2
panu K. Z. dle jeho žádosti za účelem skladování dřeva na

dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
7.74		Pronájem části pozemku p.č. 2041/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 48
m2 paní A. O. dle žádosti za účelem skladování dřeva na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
8.74		Pronájem části pozemku p.č. 2417/17 KÚ Klenčí pod
Čerchovem, druh pozemku ostatní plocha o výměře 20
m2 panu J. J. dle žádosti za účelem skladování dřeva na
dobu neurčitou dle cenové mapy na pronájem pozemků.
9.74
Výměnu vnitřního osvětlení v nebytových prostorách
domu čp. 285 (prostory lékárny) dle nabídky pana J. K.
10.74		Odměnu pro ředitelku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod
Čerchovem ve výši 74% z platu.
11.74 Vnitřní směrnici č. 8 – 7/2017 k rozpisu rozpočtu a jeho
změnám s účinností k 1. 1. 2018.
B.
Ukládá:
C.
Bere na vědomí:
12.74 Žádost pana J. H. o pronájem pozemku p.č. 2054 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
13.74 Protokol o provedené kontrole a metodické pomoci Městského úřadu Domažlice u Matričního Úřadu
městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne 16. 11. 2017.
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USNESENÍ ze 75. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 28. prosince 2017
Rada městyse:
A.
1.74

Schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 13/2017 k 31. 12. 2017.

USNESENÍ ze 76. zasedání Rady městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 8. ledna 2018
Rada městyse:
A.
1.76

2.76

3.76

4.76
B.

Schvaluje:
Složení tříčlenné komise pro otevírání obálek v případě
veřejných zakázek – Oprava střechy na budově DPS,
Vybavení JSDH Klenčí pod Čerchovem zásahovým dopravním automobilem ve složení: člen kontrolního výboru, člen finančního výboru a člen výboru pro výstavbu a
územní plánování.
Vyhlásit záměry na pronájem částí pozemků p.č. 1742/1
KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh orná půda o výměře 10
m2 a p.č. 2455/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem, druh ostatní
plocha o výměře 10 m2 oba za účelem skladování dřeva.
Smlouvu o implementaci, pronájmu a podpoře informačního systému Mestskyrozhlas.cz se společností
MVM Media Group s.r.o., sídlem Staniční 1011/63, 312
00 Plzeň – Doubravka.
Pořízení dopravní studie pro prodloužení parkoviště na
parcele p.č. 2419/11 KÚ Klenčí pod Čerchovem dopravním projektantem panem J. B.
Ukládá:

C.
5.76
6.76
7.76

8.76
9.76
10.76
D.
11.76

Bere na vědomí:
Připomínku pana R. O. o projednání umístění autobusové zastávky na Černé Řece.
Vyjádření pana J. K. k projednávanému přestupku ve
věci pobíhajících psů.
Žádosti pana M. T. o prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p.č. 1742/1 KÚ Klenčí pod
Čerchovem a pana P. H. o prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p.č. 2455/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem.
Záměry projektů pro dotační tituly z Plzeňského kraje na
rok 2018.
Záměry projektů pro dotační tituly v programech MMR,
MŽP a MO.
Stížnost obyvatel DPS na opakované porušování domovního řádu.
Neschvaluje:
Nabídku společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství
s.r.o. pro pořízení portálu Pohřebního zákona na kalendářní rok.

Zpráva kontrolního výboru
V měsíci prosinci proběhly následující kontroly:
• Kontrola nedoplatků. Za rok 2017 jsou evidovány nově nedoplatky za likvidaci odpadů, za psy, za bytové prostory, za nebytové prostory a za pozemky. Dlužníkům byly odeslány upomínky. Starší nedoplatky za likvidace odpadů, bytové prostory
a nebytové prostory byly předány k řešení právničce městyse.
Poplatky z ubytování uhradily jen tři subjekty, ostatní poplatky
neuhradily.
• Kontrola lesního hospodaření za rok 2016. Celkem bylo vytěženo 82 m³ (2015 – 124 m³), příjmy činily 128 959,00 Kč
(2015 – 153 521,00 Kč), náklady (těžba dřeva a jeho přiblíže-

ní) činily 85 971,00 Kč (2015 – 29 498,00 Kč). Hospodářský
výsledek – zisk ve výši 42 988,00 Kč (2015 – 124 023,00 Kč).
Těžba dřeva je prováděna dle Lesního hospodářského plánu,
který je na 10 let (rok 2015 - 2024). V roce 2016 bylo vytěženo 30 m³ dřeva, které bylo napadené kůrovcem, 52 m³ dřeva
bylo vytěženo nahodilou těžbou (z důvodu sucha apod.) V roce
2018 bude prováděno ve dvou lokalitách zalesňování.
• Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady
městyse – průběžně se řeší úkoly dlouhodobého charakteru,
ostatní uložené úkoly jsou splněny.
Bc. František Čipera, předseda KV

Místní knihovna Klenčí
Rok 2017 v číslech
Místní knihovna Klenčí děkuje za přízeň
v loňském roce 2017 všem svým čtenářům
a návštěvníkům.
Jen pro vaši informaci …
za rok 2017 se přihlásilo do knihovny
133 čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem
975 čtenářů či návštěvníků.
Vypůjčili si 4 212 knih a 3 886 časopisů,
celkem to bylo 8 098 výpůjček.
Odepsáno bylo 113 knih – z důvodu
opotřebování, ztráty či zastarání. Za loň-

ský rok vzrostl fond knihovny o 823 knih
– z toho darem jsme dostali do knihovny
251 knih.
Proto bych touto cestou chtěla poděkovat všem čtenářům, že si vzpomněli na
knihovnu a darovali jí svoje knihy.
Doufám, že i tento rok budete spokojeni
se službami knihovny a poctíte ji svojí návštěvou vícekrát.
Za Místní knihovnu
knihovnice Ivana Krajčíková

Svoz komunálního odpadu:
Leden – 30.; Únor – 13., 27.
Březen – 13., 27.

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018
28. 2. 2018
25. 4. 2018
27. 6. 2018
29. 8. 2018
26. 9. 2018
Zasedání se bude konat vždy v Domě
přírody Českého lesa v 18:00, pokud
nebude uvedeno jinak.
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Masopust v Klenčí pod Čerchovem
a akce na pomoc koňskému útulku

Výbor pro kulturu a sport Zastupitelstva
městyse Klenčí pod Čerchovem, Výbor
pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem
a okolí z.s. a Dodna club srdečně zvou
všechny občany na kulturně-folklórní akci
MASOPUST 2018 „masopustní průvod
Klenčím a akce na pomoc koňskému útulku“ konanou v sobotu 10. 2. 2018.
Sraz masek v hospůdce U Psůtků od
11 h, kde bude v salonku možné zakoupit
masky, převléct se a připravit. Úderem 14.
h odtud vyjde průvod masek v čele s kapelou Sedmihorka po kopci (kudy vedla stará císařská poštovní cesta) až k parkovišti

u továrny nad Klenčím.
Poté půjde průvod v
čele s povozem vezoucí živého Masopusta.
Za nimi poveze v kočárku
Masopustova
žena, resp. vdova, jejich synka – malého
Masopusta. Předvojem
jim budou jezdci na
koních z miřkovského útulku pro týrané
koně „S.O.S. Život pro
koně“ a oslík. Následovat bude Ještěrka (protiletadlový dvojkanon), tank se soudkem
chodovarské třináctky a další tank obojživelník Saracen MK1. Za zvuků hudby a
zpěvu projde průvod po hlavní silnici celým Klenčím až k vlakovému nádraží. Na
prostranství mezi nádražím a restaurací U
Nádraží pronese v roli soudce známý herec a moderátor Petr Jančařík z přistaveného valníku masopustní řeč směřovanou
k malému Masopustovi, v níž se zmíní o
špatnostech, kterých se jeho táta za uplynulý rok dopustil. Následně bude Masopust sťat katem. Po skončení popravy,

Haltravan v roce 2017

Dva roky uplynuly od poslední zprávy o
činnosti mužského pěveckého sboru Haltravan a nyní se vám opět ozývám.
Po rekonstrukci Staré pošty jsme v jejích
prostorách opět získali místnost, klubovnu, kde se v pátek scházíme při zkouškách
i jiných společných akcích. Bylo jich čtyřicet dva. Ne vždy jsme se sešli v plném
počtu, protože někteří z nás mají zaměstnání, či jsou omezeni vzdáleností bydliště

nebo rodinnými důvody. V současné době je nás osm členů,
dva nás opustili a jednoho jsme
získali. Jakub Ošmera, který
odešel studovat do Vídně, nám
slíbil, že jakmile nastane příležitost, bude s námi vystupovat.
Každý rok začíná naše aktivita novoročním koledováním,
tento rok se však neuskutečnilo.
Mrzí nás, že jsme zklamali naše
příznivce, kteří se nás nedočkali, a omlouváme se, snad se příští rok polepšíme.
V roce 2017 jsme měli 27 různých akcí,
koncertů a vystoupení, z nichž byl první Tříkrálový koncert. Následoval bál v
Klenčí a v Domažlicích, odemykání České studánky, ukázka řemesel, vítání léta
v Pelechách, zpívání na zámeckém dvoře
ve Waldmünchenu, vystoupení na Výhledech u pomníku J. Š. Baara a folklorní
slavnost Výhledy, vystoupení pro seniory
na Hamru, Chodské slavnosti Mrákov a

potvrzení řezníka a čerta o neživotě Masopustově se přítomní přesunou do sálu kulturního domu, kde od cca 16 h proběhne
Masopustův pohřeb a po něm pak začne
masopustní zábava s bohatou tombolou,
se vstupem pro všechny zdarma!!!
Na zastávkách (na parkovišti u továrny,
před hospůdkou U Psůtků a na náměstí před Café barem K-1 a vinotékou Pod
Muzeem) bude nabízeno občerstvení (pro
masky zdarma).
Akce bude opět pojednána i jako pomoc miřkovskému útulku pro týrané koně
„S.O.S. - Život pro koně“. Při průvodu
bude probíhat sbírka do kasiček a výtěžek
bude předán představitelům útulku, kteří
se akce též zúčastní. Trasa průvodu povede jako každoročně přes celé Klenčí a bude
dlouhá 2000 metrů. Tradiční masopustní
průvody se konaly v Klenčí do roku 1958,
pak byly obnoveny jen recesistické v letech
1971 až 1973.
V roce 2008 rok jsme obnovili tuto tradici po dlouhých 35, resp. 50 letech.
Další informace na tel.: 604 513 923 –
Jiří Anderle, předseda VKS a VRMKO
nebo na emailu: anderlecht@centrum.cz
Jiří Anderle

Domažlice, setkání turistů na Čerchově,
výročí hasičů v Klenčí, vzpomínková pouť
do Furthu, zamykání České studánky, setkání občanů na Dílech, vánoční koncert
v Klenčí, půlnoční mše, loučení se starým
rokem na Lískové a další.
Těší nás také, že se občas setkáme při
společném vystoupení s ženským pěveckým sborem Canzonetta a nově i s dívčím
triem Sine nomine.
Touto cestou chci také poděkovat našim
příznivcům a všem, které těší naše zpěvy.
Ještě bych měl prosbu k našim posluchačům, kteří během vystoupení pořizují fotografie, zda by byli ochotní nám některé
zaslat jako podklady pro kroniku Haltravanu. Snímky můžete zasílat na adresu:
tic.kultura@klenci.cz nebo jankovsky.v@
centrum.cz. Děkuji vám.
Na závěr přeji všem občanům v následujícím roce pohodu, pevné zdraví a samá
příjemná překvapení.
Jménem Haltravanu
Jindřich Šťastný

KALENDÁŘ AKCÍ
Leden
27. 1. Staročeský bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží v Klenčí, zahraje Domažličanka, vstupné 70 Kč.
28. 1. Přechod Capartice – Gibacht,
mezinárodní hromadná lyžařsko-turistická akce, více na www.
snehari.cz.
30. 1. Kurz malování keramiky, 17.00
hod., Dům přírody Českého lesa.
Únor
9. 2. Sportovní bál, 20.00 hod., sál U
Nádraží, pořádá TJ Spartak Klenčí.
10. 2. Masopust v Klenčí, 13.30 hod.,
pořádá VKS Klenčí pod Čerchovem.
16. 2. 126. hasičský bál, 20.00 hod., sál
U Nádraží, pořádá SDH Klenčí
pod Čerchovem.
22. 2. Mozart v Praze, 18.00 hod., Dům
přírody Českého lesa, přednáška
Ludmily Rejhové
24. 2. Výroční členská schůze ZO ČZS,
14.00 hod., klubovna hasičské
zbrojnice.
28. 2. Zasedání zastupitelstva, 18.00
hod., Dům přírody Českého lesa.
Březen
10. 3. Oslava MDŽ, 14.00 hod., sál U
Nádraží.

Osvětová beseda srdečně zve
na

STAROČESKÝ BÁL
v sobotu 27. ledna od 20 hodin
v sále U Nádraží v Klenčí p. Č.
K tanci a poslechu zahraje Domažličanka
pod vedením Jana Mlezivy.
Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan.
Vstupné: 70,- Kč, bohatá tombola.
Kroje jsou vítány, nejsou však podmínkou.

Mozart v Praze
Přednáška Ludmily Rejhové
„Všude, kamkoliv přijdu v Praze, hrají,
zpívají, tančí nebo hvízdají Figara – jistě
velká čest pro mne…“
„Budu vám vypravovat o slavných dobách české země, kdy její hudba měla zlatý
zvuk v celé Evropě, ačkoli její lid žil v porobě a chudobě. Budu vám vypravovat o
Mozartovi v Praze, jak se stalo, že u nás
jeho hudba znárodněla, zatímco jinde nad
ní krčili rameny. Budu vám vypravovat o
slavných i neznámých českých muzikantech, kteří se stýkali s Mozartem a z nichž
každý mu dal něco ze svého dobrého srdce

na památku. Ano, Češi měli podíl na Mozartově tvorbě. Ale to už je tak dávno…“
Slovy Karla Kovala z jeho románové hudební kroniky let 1787 – 1791 „Mozart v
Praze“ bychom vás chtěli pozvat na přednášku, jejíž hlavním obsahem bude četba
z Kovalovy kroniky, provázená hudbou W.
A. Mozerta. Buďte vítaní!
Předáška se uskuteční ve čtvrtek 22.
února v Domě přírody Českého lesa,
vstup je volný.
Ludmila Rejhová

III. ples městyse Klenčí pod
Čerchovem

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem si vás dovoluje pozvat na

Vážení spoluobčané,
uvádíme, že III. ples městyse se uskuteční 16. 3. 2018 v sále KD U Nádraží
v Klenčí pod Čerchovem.
Předprodej vstupenek na tento ples
bude zahájen 1. 3. 2018 v informačním
centru v Domě přírody Českého lesa.
Jan Bozděch

v pátek 9. února 2018 od 20:00 hod.,

ZO ČZS v Klenčí pod Čerchovem
zve své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
24. 2. 2018 ve 14 hodin
do klubovny hasičské zbrojnice.
Občerstvení a odborná přednáška
zajištěny.

SPORTOVNÍ BÁL,
který se koná

v sále kulturního domu U Nádraží.
K tanci a poslechu hraje plzeňská kapela Jenny.
Součástí programu bude i taneční vystoupení a bohatá tombola.

Srdečně zveme na tradiční oslavu MDŽ,
která se koná v sobotu 10. 3. 2018
v sále kulturního zařízení od 14.00 hod.
Připraven je kulturní program, občerstvení a hudební
doprovod.
Pořádá ZO KSČM Klenčí pod Čerchovem
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