ZÁPIS
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 6. 9. 2017
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

Jiří Anderle, Jan Bozděch, Jiří Hnyk, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Lubomír
Kulík, Václav Lehanka, Anna Kobesová, Zdeněk Mareš, Petra Mašinová,
Miloslava Němečková, Josef Osvald, Pavel Smazal.

Omluveni:

František Čipera, Petr Záhoř.

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, v platném znění, je přítomno 13 zastupitelů, 2 zastupitelé jsou
omluveni. Zápis z posledního zasedání je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse a byl ověřen
bez závad. Zápis je zveřejněn na stránkách městyse. Zapisovatelem jmenoval Martina Freie.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu
Ověřovatelé zápisu: Miloslava Němečková, Václav Lehanka
Návrhová komise:

Karel Hula, Lubomír Kulík

Hlasování č. 1, o usnesení, že ZM schvaluje orgány jednání:

PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :

13
0
0

Návrh byl schválen.
Zastupitelé dostali v podkladech program jednání, kde starosta navrhl následující změny:
-

Bod č. 18 bude zařazen „Projednání stížnosti pana Vlastimila Jankovského na pořádání
ohňostroje dne 26. 8. 2017 u areálu Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem.“
Bod č. 19 bude zařazen „Pozemkové úpravy – projednání veřejného opatrovnictví paní
Formánkové.“
Bod č. 16 bude vyřazen „Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí s panem Michalem
Novákem.“

Další body budou pouze posunuty dále.
Navržený program k jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání.
3. Kontrola usnesení.
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4. Schválení rozpočtové změny č. 8/2017 s platností k 30. 9. 2017 a projednání rozpočtového
opatření č. 7/2017 k 31. 7. 2017.
5. Schválení prodeje pozemku p.č. 1969/16 vzniklého z částí pozemků p.č. 1969/7 a 1969/8
dle GP č. 811-1078/2017 KÚ Postřekova.
6. Projednání žádosti Diecézní charity o příspěvek na činnost.
7. Projednání místní vyhlášky o místních poplatcích.
8. Projednání prodeje části pozemku p.č. 425/18 a části pozemku 2876/1 KÚ Klenčí
pod Čerchovem.
9. Projednání prodeje pozemků p.č. 1785/6, 1785/7 a 1785/9 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
10. Projednání převodu kaple v Caparticích do majetku Městyse Klenčí pod Čerchovem.
11. Projednání převodu vodovodního řadu v Caparticích do majetku městyse.
12. Projednání Pasportu místních komunikací Městyse Klenčí pod Čerchovem.
a) Projednání nesouhlasného vyjádření manželů Heindlových, paní Fleischmannové
a pana Sokola k pasportu místních komunikací.
13. Projednání Pasportu dopravního značení Městyse Klenčí pod Čerchovem.
14. Projednání pořízení publikace o historii Staré pošty.
15. Projednání opravy komunikace Klenčí – Díly.
16. Projednání Rozhodnutí České inspekce životního prostředí č. MZP/2017/520/95.
17. Projednání stížnosti pana Vlastimila Jankovského na pořádání ohňostroje dne 26. 8. 2017
v areálu Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem.
18. Pozemkové úpravy – projednání veřejného opatrovnictví paní Formánkové.
19. Zprávy z výborů o činnosti.
20. Připomínky občanů.
21. Diskuze, závěr.
Hlasování č. 2, o usnesení, že ZM schvaluje navržený program jednání ZM:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

13
0
0

3. Kontrola usnesení
Starosta uvedl, že kontrolu usnesení ZM dostali zastupitelé v podkladech pro zasedání.
K jednotlivým usnesením uvedl:
Místostarostovi provést revizi všech vyhlášek.
V současné době stále probíhá.
Starostovi umístit zrevidované vyhlášky na internetové stránky městyse.
Ke zveřejnění dojde po jejich revizi. Aktuální platné vyhlášky jsou již umístěny na stránkách
městyse.
Starostovi zajistit prověření stávající pojistné smlouvy na pojištění majetku městyse.
Připravují se dva návrhy pojistné smlouvy od různých pojišťovacích makléřů. Návrhy budou
projednány na zasedání ZM v říjnu, aby v případě změny smlouvy bylo možné stávající
vypovědět. Výročí smlouvy je 1. 1. 2018.
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Starostovi připravit podklady pro zřízení příspěvkové organizace v rámci informačního
centra.
Stále platí stav, že není nutné příspěvkovou organizaci zřizovat. Není ještě vyjasněna situace
příspěvku Agentury ochrany přírody a krajiny na provoz DPČL. Vstoupíme v jednání
s Ministerstvem financí o úpravě smlouvy na tento příspěvek.
FV výboru připravit cenovou mapu na pronájem pozemků dle jejich využití.
Cenová mapa bude připravena do konce roku a projednána. Již máme zpracovanou analýzu
a přehled všech aktuálně platných smluv pronájmů. Následovat bude zasedání fin. výboru,
abychom do konce roku mohli stanovit odpovídající výši nájmů.
Místostarostovi provést revizi vnitřních směrnic.
Revize probíhá, některé vnitřní směrnice jsou již připraveny a zastupitelé je dostali
v podkladech, aby je mohli prostudovat k vzetí na vědomí. Vnitřní směrnice schvaluje RM
dle své vyhrazené působnosti a ZM je dostane na vědomí.
RM připravit návrh na nového kronikáře.
Zatím se nepodařilo najít nového kronikáře. Se zájmem starosta hovořil s panem Hrbáčkem,
který je ochoten se zapojit do shromažďování podkladů, ale nechce kroniku sám psát.
V současné době hledáme někoho, kdo by byl ochoten kroniku psát, včetně dopsání od roku
2012.
RM stanovit podmínky pro ukončování nájemních smluv a následné vypořádání investic
při zhodnocování bytů v čp. 330 ze strany nájemníků.
Podmínky pro ukončování smluv a následné vypořádání při zhodnocování bytu jsou uvedeny
v nájemní smlouvě a jsou dány občanským zákoníkem. V současné době pronajímáme správně
bytové prostory, ne konkrétní byty, protože kasárna jsou vedena jako bytové prostory. Z tohoto
důvodu se budou jednotlivé byty zaměřovat geometrickým plánem. Zaměření bude projednávat
RM podle nabídky osloveného geodeta.
Zastupitel Mareš: V usnesení jsou dvě věci, podmínky pro ukončování smluv a druhá následné
vypořádání investic při zhodnocování bytu. Pokud někdo nezaplatí jeden měsíc, měla by
se s ním ukončit nájemní smlouva, protože tři měsíce k ukončení smluv, když někdo neplatí
nájem, je dlouhá doba. Dlužník má pak výpovědní lhůtu další tři měsíce a za tu dobu dluh
dosáhne cca 45 000 Kč.
Starosta: V nájemní smlouvě je uvedeno, že na všechny opravy (rekonstrukce) musí požádat
městys o povolení a je to i logické. Pokud nebude mít povolení majitele objektu (městyse),
nemůže požadovat žádné finanční vyrovnání při ukončení nájemního vztahu. I dle zákona je
důvodem pro ukončení smlouvy pokud nájemce tři měsíce po sobě nezaplatí nájem, proto je
taková lhůta i ve smlouvě. Nebylo by účelné stanovit kratší lhůtu. V rámci zprávy kontrolního
výboru doplním aktuální situaci o řešení konkrétních dlužných částek s jednotlivými dlužníky.
RM stanovit a schválit podmínky pro fungování SPOZ.
Po projednání s členy SPOZ a vzájemné dohodě byly následně podmínky schváleny radou
městyse.
KV a FV prověřit předložené faktury dle žádosti SBD.
Opravy ještě nebyly provedeny.
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Výboru pro výstavbu a územní plánování provést kontrolu v místě oprav dle žádosti SBD
za účasti zástupce SBD.
Opravy ještě nebyly provedeny.
Vstoupit v jednání se společností BEZPO, spol. s r.o. ve věci Zprávy z kontroly svazového
inspektora BOZP vykonané ve smyslu § 322 Zákoníku práce v budově úřadu městyse
Klenčí pod Čerchovem dne 19. 6. 2017 provedenou Odborovým svazem státních orgánů
a organizací.
Zprávu dostali zastupitelé v podkladech. Při této kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, např.
chybějící kryt na osvětlení v suterénu budovy, neoznačené schodiště cedulí „Zákaz vstupu“.
Většina nedostatků byla odstraněna a zbylé budou průběžně, v první polovině října proběhne
školení zdravovědy v budově městyse a po domluvě také požární cvičení s hasiči.
Hlasování č. 3, o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 4, o usnesení, že ZM bere na vědomí vyjádření společnosti BEZPO
s.r.o. k provedenému auditu BOZP v objektu úřadu městyse a nápravná opatření:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

Plzeň
13
0
0

Starosta vyzval zastupitele a následně i přítomné občany zda mají otázky nebo připomínky
k rozhodnutí či usnesení ZM nebo RM. Nikdo z přítomných neměl žádné otázky ani
připomínky.
4. Schválení rozpočtové změny č. 8/2017 s platností k 30. 9. 2017 a projednání
rozpočtového opatření č. 7/2017 k 31. 7. 2017.
Starosta uvedl, že rozpočtové opatření č. 7/2017 k 31. 7. 2017 bylo schváleno RM, je
zveřejněno na úřední desce, kde bude do konce kalendářního roku. Následně bude k nahlédnutí
v archivu ÚD.
Žádný ze zastupitelů ani občanů neměl otázky ani připomínky.
Hlasování č. 5 o usnesení, že ZM bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2017 k 31. 7.
2017 schválenou RM dne 26. 7. 2017:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 k 30. 9. 2017, které budou
po schválení zveřejněny na úřední desce do konce kalendářního roku.
Žádný ze zastupitelů ani občanů neměl otázky ani připomínky.
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Hlasování č. 6 o usnesení, že ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2017 k 30. 9. 2017:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Starosta vyzval zastupitele, aby si připravili do příštího zasedání ZM požadavky na rozpočet
městyse na rok 2018. Na prosincovém zasedání se bude schvalovat. V říjnu bude ZM
projednávat a schvalovat rozpočtový výhled na následujících šest let. Ten bude před
schvalováním ještě vyvěšen v podobě návrhu po projednání v radě městyse.
5. Schválení prodeje pozemku p.č. 1969/16 vzniklého z částí pozemků p.č. 1969/7 a
1969/8 dle GP č. 811-1078/2017 KÚ Postřekova
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v podkladech žádost manželů Pokšteflových o prodej
pozemku, která byla doručena jako jediná. Při schválení prodeje je třeba stanovit ještě cenu za
m2. Městys prodával poslední pozemky za 200 Kč/m2. Vyzval zastupitele k předložení návrhů.
Zastupitel Kulík: Navrhuji 400 Kč za m2, za tuto cenu byl prodáván pozemek na stavbu garáží
před dvěma lety.
Starosta: Jedná se o pozemek o velikosti 458 m2, který mají pronajatý od městyse na dobu 5
nebo 6 let.
Hlasování č. 7 o usnesení, že ZM schvaluje prodej pozemku označeného dle GP č. 8111078/2017 ze dne 15. 5. 2017 jako parcelu p.č. 1969/16 – ostatní plocha o výměře 458 m2,
způsob využití: jiná plocha, v obci Klenčí pod Čerchovem, KÚ Postřekov, který vznikl
oddělením ze stávajících pozemků p.č. 1969/7 a 1969/8 oba ostatní plocha v KÚ Postřekov
manželům Pokšteflovým dle předložené žádosti a vyhlášeného záměru:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
6. Projednání žádosti Diecézní charity o příspěvek na činnost
Starosta uvedl, že žádost byla projednávána již v minulém roce a nebyla zastupitelstvem
schválena. Na valné hromadě Svazku Domažlicko bylo dohodnuto, že členské obce svazku toto
projednají samostatně. Požadovaný příspěvek je ve výši 20 Kč na obyvatele samostatně.
Osobně není tomuto nakloněn, protože v loňském roce se jednalo o jednorázovou žádost a letos,
jak je možné vidět, přišla znovu. V minulém roce se městys dotazoval v Diecézní charitě o
umístění pana Holce do jejich prostor. V této věci však nebylo vyhověno. Což je pro mě druhý
důvod, aby nebyla žádost o příspěvek v letošním roce schválena. Dle názoru starosty by měl
v případě financování diecézní charity pomoci především stát, obce mají stále více oblastí, které
na ně doslova padají. Z tohoto důvodu navrhl neschválit příspěvek na činnost.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
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Hlasování č. 8 o usnesení, že ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku Diecézní charitě:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen (příspěvek neschválen).
7. Projednání místní vyhlášky o místních poplatcích
Starosta uvedl, že v podkladech zastupitelé dostali článek o místních poplatcích o poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku. Pokud by chtěl městys tento poplatek vybírat, musela by
být do konce kalendářního roku 2017 schválena vyhláška, odeslána na Ministerstvo vnitra
k odsouhlasení, následně zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dnů. RM však dospěla
k závěru, že zastupitelstvu nedoporučuje schválení přípravy vyhlášky.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 9, o usnesení, že ZM neschvaluje přípravu návrhu vyhlášky o místních
poplatcích za zhodnocení stavebního pozemku – dle zákona č. 170/2017 Sb.:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
1
(Mareš)
Návrh byl schválen (příprava neschválena).
8. Projednání prodeje části pozemku p.č. st. 425/18 a části pozemku 2876/1 KÚ
Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že bude potřeba ještě k správnému vyhlášení záměru připravit jasnou žádost,
kde již bude i záměr stavby bytového domu. Z tohoto důvodu nebude prodej zatím schvalován.
Zastupitel Mareš: Jedná se o pozemek v kasárnách, kde stojí ocelokolna. Pokud tam chce
postavit bytový dům, jsem pro schválení, ale s podmínkou, že tam nebude ubytovávat
problémové spoluobčany.
Hlasování č. 10, o usnesení, že ZM ukládá starostovi vstoupit v jednání ve věci záměru
prodeje pozemku p.č. st. 425/18 a části pozemku 2876/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
9. Projednání prodeje pozemků p.č. 1785/6, 1785/7 a 1785/9 KÚ Klenčí
pod Čerchovem
Starosta uvedl, že byl osloven panem Vejvodou ve věci prodeje jeho pozemků městysu za cenu
400 až 500 Kč za m2. Jedná se o pozemky za školou směrem k obci Postřekov. RM se dohodla,
že v současné době nedoporučuje koupi, protože se jedná o pozemky o velikosti cca 4 000 m2,
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tj. celková cena 1 600 000 Kč. Část pozemků je však určitě zajímavá pro vybudování sítí a
komunikace.
Zastupitel Kulík: Bylo by dobré v této lokalitě vlastnit co nejvíce pozemků. Zde se však jedná
o velké pozemky, celková prodejní cena je vysoká a městys si to nemůže v současné době
dovolit.
Zastupitel Mareš: V minulých zastupitelstvech se uvažovalo, že by se mohly v této lokalitě
stavět rodinné domy.
Zastupitel Kulík: Musely by se nejprve vykoupit pozemky u školy, projednávané pozemky jsou
až dál. V současné době by tento pozemek neměl pro městys žádné využití.
Zastupitel Osvald: Celková cena za pozemky je vysoká, ale možná by se mohly koupit na směnu
za jiné pozemky, které bude potřebovat.
Starosta: V současné době musíme přednostně řešit havarijní stav na DPS, opěrné zdi u
bytovek. Musíme mít i nějakou rezervu na příští rok, kdyby došlo k dalším nutným opravám.
Dále je nutné si říci, že se dnes prodává orná půda za 400 Kč za metr, když její reálná hodnota
možná ani nepřesáhne 20 Kč.
Zastupitelka Mašinová: Nezdá se mi výhodné kupovat pozemky za 400 Kč za m2 a za stejnou
cenu je pak prodávat.
Zastupitel Kulík: Dle územního plánu je zde možné stavět rodinné domy. Z dlouhodobého
hlediska by bylo pro městys výhodnější pozemky koupit, zasíťovat a pak je prodat za vyšší
cenu.
Zastupitel Mareš: Než by se daly pozemky využít, musely by se vykoupit další pozemky. My
musíme vyřešit především havarijní stav DPS.
Hlasování č. 11, o usnesení, že ZM neschvaluje koupi pozemků p.č. 1785/6, 1785/7 a 1785/9
KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen (koupě neschválena).
10. Projednání převodu
pod Čerchovem

kaple

v Caparticích

do

majetku

Městyse

Klenčí

Starosta uvedl, že žádost byla projednávána již v roce 2015, kdy převod nebyl schválen. Církev
nás oslovila, zda jsme nezměnili názor. První jednání inicioval městys a OAS Český les v roce
2012. Z tohoto důvodu zastupitelé obdrželi v podkladech návrh smlouvy z roku 2012. Smlouva
v tomto znění není pro městys výhodná a z tohoto důvodu by mělo dojít k jednání
o podmínkách převodu kaple v Caparticích s majiteli, tj. církví a OAS Český les. Dnes nebude
ZM schvalovat smlouvu, ale mělo by uložit starostovi o ní jednat s církví.
Zastupitel Mareš: Nevěřím, že tento požadavek přišel prvotně z naší strany, přišel od církve za
cenu 6 000 Kč. Ve smlouvě bylo uvedeno, co budeme moci v kapli dělat a co ne. Kaple sv.
Vojtěcha je na našem pozemku, tam můžeme jednat, ale proč kaple v Caparticích? Na ZM bylo
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deklarováno, že jí nechceme. Je potřeba si uvědomit, že se o stavbu budeme muset starat a
budeme jí muset opravovat. V současné době má církev dostatečné prostředky, aby se o kapli
starala. My přispíváme na kostel sv. Martina, protože je to dominanta Klenčí. Jsem proti
smlouvě i proti jednání. Nevím, proč bychom se k tomu, měli opět vracet.
Zastupitel Kulík: Jednoznačně jsme odmítli smlouvu, případný odkup jsme neodmítli. Máme
zde stejnou smlouvu beze změn, nevidím důvod, proč se jí zabývat. Pokud chtějí jednat, ať
zašlou nový návrh smlouvy.
Občanka Kulíková: Podle zákona by měla mít stavba stejného majitele jako pozemek pod ní,
což v současné době není. Z tohoto důvodu se nám snažili prodat kapli i pozemek. Církev má
v současné době peněz dost, teď dokonce vrací církvi v restitucích pozemky, které stát předtím
prodal občanům.
Starosta: S církví budeme muset zahájit tak jako tak jednání o pozemcích na hřbitově, kde
vlastní přibližně 60 procent pozemků. Z tohoto důvodu by mohlo zároveň proběhnout i jednání
o kapli v Caparticích. Část pozemků pod smuteční síní není v našem vlastnictví, což je také
komplikací pro případnou opravu. Vždy totiž potřebujeme souhlas vlastníka pozemku.
Starosta navrhl usnesení: ZM ukládá starostovi jednat o podmínkách převodu pozemku i kaple
v Caparticích s majiteli.
Zastupitel Mareš navrhl usnesení: ZM neschvaluje převod kaple v Caparticích do majetku
Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Z tohoto důvodu se bude nejprve hlasovat o protinávrhu zastupitele Mareše.
Hlasování č. 12, o usnesení, že ZM neschvaluje převod kaple sv. Jana Nepomuckého
v Caparticích a pozemku p.č. st. 275 KÚ Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
9
PROTI
:
3
(Anderle, Bozděch, Kobesová)
ZDRŽEL SE :
1
(Mašinová)
Návrh byl schválen (převod neschválen).
11. Projednání převodu vodovodního řadu v Caparticích do majetku městyse
Starosta uvedl, že obdržel pasport vodovodního řádu až v den zasedání. Z tohoto důvodu bude
tento bod projednán až na dalším zasedání.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
12. Projednání Pasportu místních komunikací Městyse Klenčí pod Čerchovem
a) Projednání nesouhlasného vyjádření manželů Heindlových, paní Fleischmannové
a pana Sokola k pasportu místních komunikací
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v podkladech nesouhlasné vyjádření manželů
Heindlových, paní Fleischmannové a pana Sokola k pasportu místních komunikací. Z tohoto
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důvodu bude navrhovat vyřazení účelové komunikace uvedené ve vyjádření z pasportu
místních komunikací a dále vstoupit v jednání s vlastníky pozemků o záměru vedení
komunikace na jejich pozemcích. Následně vyzval přítomnou paní Heindlovou, aby se k věci
vyjádřila.
Občanka Heindlová: Nikdy jsem se nestavila k tomu, že bych tam nepovolila cestu, ale při
současném návrhu by došlo ke zničení první parcely. Věděli jsme, že přes náš pozemek jezdí
auta, ale nechtěli jsme komplikovat stavbu lidem, co tam teď staví. Teď nás mrzí, že jsme to
dovolili. V současné době tam jezdí i lidé ze hřbitova. Určitě by se nikomu nelíbilo, kdyby mu
někdo jezdil přes soukromý pozemek. Nebráním se jednání o případném vedení komunikace
přes pozemky, ale tímto způsobem nepovede. Jak je možné, že je v pasportu vedena cesta bez
souhlasu majitelů?
Starosta: Chtěl bych iniciovat jednání s majiteli pozemků, kdy z tohoto jednání bude pořízen
zápis. Zápis bude podepsán majiteli pozemků a následně bude vzat na vědomí ZM. Stejný
způsob byl zvolen i na jednání s firmou Praves o kanalizaci v případě firmy Steatit. Dle zákona
o pozemních komunikacích nemusí být s určením účelové komunikace souhlas majitele
pozemku, ale taková komunikace není veřejná, může jí používat pouze majitel pozemku příp.,
někdo, komu tato zpřístupňuje pozemky. Pasport místních komunikací řeší primárně místní
komunikace, ne účelové. Pasport vstupuje v platnost, až vstupuje v platnost vyhláška o zařazení
místních komunikací mezi místní komunikace. Vyhláška byla sice schválena, ale musí být
zaslána ještě na Ministerstvo vnitra k posouzení o správnosti. Zaslána bude, až budeme mít
konečný koncept pasportu. Pasport se může kdykoli doplňovat a upravovat.
Občanka Heindlová: Byla bych ráda, kdyby po cestě už nikdo nejezdil, už tam jezdí i PPL.
Starosta: Po vzájemné dohodě s majiteli umístíme betonové zábrany na konec místní
komunikace u manželů Kobesových. Umístění betonových zábran dole u bytovek, by zřejmě
nemělo smysl, protože by muselo být použito velké množství. V opačném případě by došlo
k jejich objíždění.
Zastupitelka Němečková: Když se stavěly tůně, tak v prostředku našeho pozemku jezdila těžká
technika. V pasportu je pak přes náš pozemek zakreslena účelová komunikace, když zavřeme
vrata, bude uzavřená. My jí tam nechceme.
Starosta: Důležité jsou místní komunikace, tj. komunikace na pozemcích městyse. Účelové
komunikace nejsou důležité, nejsou veřejné, jsou soukromé, pokud není smluvně upraveno
jinak. I když jsou v pasportu uvedeny, nemusí vzniknout a nesmějí být užívány bez souhlasu
majitele.
Zastupitel Kulík: Vše co je v pasportu jsem nekontroloval, vůbec mne nenapadlo, že jsou
na těchto místech zakreslené komunikace. Jsem přesvědčen, že zakreslení účelové komunikace
v pasportu neznamená žádný právní základ, aby tam vedla komunikace.
Starosta: Pasport byl právě proto vyvěšen veřejně, aby se k němu mohli vyjádřit všichni občané.
Do tohoto zasedání máme pouze dvě připomínky.
Hlasování č. 13, o usnesení, že ZM schvaluje úpravu pasportu místních komunikací
a vyjmutí následujících účelových komunikací:
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•

Účelová komunikace vedoucí po pozemcích p.č. 734/17, 734/16, 2492, 705, 707
a 734/68 KÚ Klenčí pod Čerchovem (prodloužení místní komunikace č. 22c).
• Účelová komunikace vedoucí po pozemcích 290/23, 290/26 KÚ Jindřichova Hora,
vedoucí rovnoběžně s komunikací č. II/189
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta uvedl, že pasport bude upraven a upravená verze zveřejněna. Po vyjádření Ministerstva
vnitra k vyhlášce bude pasport i vyhláška zveřejněna na úřední desce. Pokud nepřijde žádná
připomínka, vstoupí v platnost po 15 dnech vyvěšení.
Hlasování č. 14, o usnesení, že ZM ukládá starostovi jednat s manželi Heindlovými, paní
Fleischmannovou a panem Sokolem a dalšími majiteli pozemků v oblasti pozemku p.č.
734/17 a 734/70 po pozemek 734/72 a 715/24 o možném vedení budoucí komunikace
a inženýrských sítí v této lokalitě, z jednání bude pořízen zápis, který zastupitelstvo vezme
na vědomí:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta uvedl, že jednání proběhne do konce září, všem majitelům bude zaslána pozvánka.
Z jednání bude pořízení zápis, který dostane ZM k vzetí na vědomí.
Hlasování č. 15, o usnesení, že ZM bereme na vědomí nesouhlasné vyjádření manželů
Heindlových, paní Fleischmannové a pana Sokola k pasportu místních komunikací:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
13. Projednání Pasportu dopravního značení Městyse Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali pasport dopravního značení v podkladech a je zveřejněn
na stránkách městyse.
Zastupitelka Němečková: V pasportu je chybně uvedena Červená Řeka.
Starosta: Chybný název bude opraven na Černá Řeka.
Zastupitel Mareš: Chybí mi tam dopravní značení od firmy Steatit kolem nás k hlavní silnici,
měla by tam být jednosměrka. Jedná se o úzkou silnici, kde se musí často couvat, dvě auta tam
kolem sebe neprojedou.
Starosta: Jednosměrný provoz by mohl být od firmy Steatit směrem k hlavní silnici. V současné
době je tam od hlavní silnice zákaz vjezdu nákladních vozidel.
Zastupitel Kulík: Byla opravena silnice směrem na Díly, kdy byla silnice rozšířena. Z tohoto
důvodu bych navrhl odstranění značky zákaz státní, protože je zde již zbytečná. Stejně zde
automobily stojí.
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Zastupitelka Mašinová: Bylo by dobré u nás vyznačit obytnou zónu.
Starosta: Obytná zóna může být u kasáren kolem č. p. 330, rozšíření na okolní silnice je
problematické, protože do obytné zóny pravděpodobně nesmějí jezdit nákladní vozidla.
Z tohoto důvodu by nemohla jezdit nákladní vozidla ke sběrnému dvoru a do kasáren.
Zastupitel Osvald: Na silnici z Dílů by se u značky začátek obce měla dát značka omezující
rychlost na 40 km/h nebo udělat retardér. Po opravení silnice tam auta jezdí rychle.
Starosta: Rychlostní omezení zřejmě nepomůže, případné omezení může být pouze na 30 km/h.
Retardér by tam mohl být, prověříme to s dopravní policií.
Zastupitelka Němečková: Nešla by v Caparticích umístit cedule, že se jedná o Capartice?
Starosta: Jedná se o silnici druhé třídy, umístění musí schválit Plzeňský kraj.
Zastupitelka Němečková: Odstranit začátek a konec obce v Černé Řece na vedlejší silnici, je to
zbytečné.
Zastupitel Kulík: Pokud budou odstraněny cedule, může se tam jezdit 90 km/h.
Zastupitel Smazal: Jaké bude řešení před základní školou? Kolem 7 hodiny ráno tam někteří
řidiči dle světelného ukazatele jezdí i 70 km/h. V té době se už před školou scházejí děti, přijíždí
autobus.
Starosta: Už to zaznělo na posledním zasedání. Retardér nám na silnici druhé třídy nepovolí
prakticky nikdo. Semafory s tlačítkem by dle předběžné kalkulace stály cca 500 000 Kč.
Pravděpodobně by to znamenalo udělat na parkoviště u zdravotního střediska z hlavní silnice
pouze vjezd, výjezd z parkoviště pak na druhé straně k bytovkám. Bylo nám doručeno
souhlasné stanovisko k „uzavření“ dvou parkovacích míst u „Sparu“, aby zde byl lepší výhled
při vjezdu na hlavní silnici. Dále budeme žádat opakovaně o umístění zrcadla na této křižovatce.
Zastupitel Anderle: Pokud se budou uzavírat dvě parkovací místa, mohly by se tam dát nějaké
květináče, protože pokud tam budou pouze čáry, budou tam auta dál parkovat.
Ze zasedání se omluvila zastupitelka Němečková, je přítomno 12 zastupitelů.
Starosta: Další opatření je u hospody U Psutků. Na protější silnici bude jednosměrná silnice
směrem k Šimanuc mlýnu, výjezd bude kolem hasičské zbrojnice. Před úřadem městyse bude
na straně u Baarova muzea zákaz zastavení. Případná jednosměrná silnice kolem úřadu bude
pravděpodobně od hlavní silnice, kam se dá v zimě lépe zajet. Pokud pasport na příštím
zasedání ZM schválíme, musí ho dále posoudit policie a příslušný úřad s pověřenou působností.
Hlasování č. 16, o usnesení, že ZM bere na vědomí návrh pasportu dopravního značení
včetně připomínek na jeho úpravu (konečná podoba bude schvalována na zasedání 25.
10. 2017):
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
14. Projednání pořízení publikace o historii Staré pošty
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Starosta uvedl, že Stará pošta má pouze jednu publikaci o 8 stranách. Jedná se o významný
historický objekt, který by mohl mít odpovídající publikaci. Jedná se o jednu z nejstarších pošt
na českém území, kterých se z té doby moc nedochovalo. Případná publikace o historii Klenčí
se může připravit až k určitému výročí, např. 700 let.
Zastupitel Mareš: Jsem pro vydání publikace o Staré poště.
Zastupitel Kulík: Bylo by dobré, aby tam byly zajímavé věci. Vše co jsem zatím četl o Staré
poště, bylo pouze na pár stránkách. Je tedy otázkou, zda bude dostatečné množství podkladů.
Občanka Kulíková: Bylo by dobré využít nějakého studenta.
Starosta: Mohla by to být do jisté míry i bakalářská nebo diplomová práce. Zkusíme to tímto
způsobem zrealizovat. Již vyšla publikace o poštovní stezce Praha – Regensburg a z té by se
také mohlo pár slov v této publikaci objevit.
Hlasování č. 17, o usnesení, že ZM ukládá starostovi zajistit cenovou kalkulaci na vydání
publikace o Staré poště:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
15. Projednání opravy komunikace Klenčí - Díly
Starosta uvedl, že se jedná o opravu komunikace od značky konec obce do konce KÚ Klenčí
pod Čerchovem směrem na Díly. V podkladech zastupitelé dostali rozpočet na opravu
komunikace v KÚ Postřekov, kdy částka je 326 000 Kč. Nabídka na rozpočet na opravu nebyla
zpracována, protože se v současné době musí řešit důležitější věci. Z tohoto důvodu navrhl
neschválení opravy.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 18, o usnesení, že ZM neschvaluje opravy na komunikaci Klenčí – Díly v KÚ
Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen (oprava neschválena).
16. Projednání Rozhodnutí České inspekce životního prostředí č. MZP/2017/520/95
Starosta uvedl, že Česká inspekce životního prostředí zaslala rozhodnutí, kterým uložila
společnosti Praves pokutu ve výši 100 000 Kč. Rozhodnutí je velmi rozsáhlé a proto jej nebude
starosta celé číst.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 19, o usnesení, že ZM bere na vědomí Rozhodnutí České inspekce životního
prostředí č. MZP/2017/520/95:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
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Návrh byl schválen.
Starosta uvedl, že bod projednání smlouvy s panem Novákem byl z dnešního zasedání vyřazen,
protože schválené znění smlouvy nebylo protistranou podepsáno. Proběhne tedy další jednání.
Následně bude nový návrh smlouvy schválen RM i ZM, protože každý orgán má vyhrazenou
pravomoc v jednotlivých oblastech a bude muset smlouvu schválit.
17. Projednání stížnosti pana Vlastimila Jankovského na pořádání ohňostroje dne 26.
8. 2017 u areálu Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem
Starosta vyzval zastupitele Jankovského, aby se k uvedenému bodu vyjádřil.
Zastupitel Jankovský: Už několik let dochází na Staré poště k narušování nočního klidu. Před
dvěma lety mi při ohňostroji zničili střechu, musel jsem jí opravit sám na svoje náklady. Dne
26. 8. 2017 byl ohňostroj sice ve 21:00 hod, tj. nejednalo se o rušení nočního klidu, ale byl
odpalován na rohu Staré pošty přímo před mojí chalupou. Rachejtle létaly kolem oken, padaly
mi na střechu. Nikomu by se tady nelíbilo, kdyby Vám padalo něco žhavého na střechu. Zavolal
jsem policii, která pak zjednala pořádek. K podobným problémům a rušení nočního klidu
dochází při soukromých oslavách povolených městysem na Staré poště často, kdy pak volám
policii. Byl bych nejraději, kdyby se soukromé oslovy zrušily úplně. Pokud to nepřestane,
sepíšeme petici. Nejedná se jen o mne, ale i o další občany bydlící u Staré pošty. Jsou oslavy,
které jsou v pořádku, ale i ty, kde dělají lidé nepořádek.
Starosta: Zastupitelé by vždy měli jednat předně v zájmu obce a teprve pak ve vlastním zájmu.
Městys může vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou můžeme plošně ohňostroje zakázat. Při
ohňostroji trpí zejména zvířata. Správný postup podle platné legislativy je, že pokud městys
nemá obecně závaznou vyhlášku používání ohňostroje nebo zábavné pyrotechniky jakýmkoliv
způsobem omezeno, měl by stížnost předat úřad na přestupkovou komisi, pokud se skutečně
jedná o porušení zákona. Pokutu od strážníků městské nebo obecní policie lze uložit až do výše
1 000 Kč, pokud by se opravdu jednalo o ohňostroj dle zákona č. 206/2015 Sb., tj. střelný
materiál o celkové hmotnosti přes 10 kg. Hmotnost se bude v případném řízení o přestupku
špatně prokazovat po skončení akce. Myslím, že i to, že akce jsou schvalovány radou, je první
krok k tomu, že ne každému je soukromá akce na Staré poště povolena. V minulosti zájemce
požádal o pronájem Staré pošty na Informačním středisku, které oslavu povolilo. Množily se
stížnosti i na oslovy pořádané v kulturním sále. Z tohoto důvodu byl schválen provozní řád,
který se již třikrát novelizoval. Všechny podobné oslavy a akce projednává na žádost RM. RM
žádost buď schválím, nebo ne. Při hlasování rozhoduje většina všech členů RM. Přednostně
povolujeme akce občanům Klenčí. Dokonce se s každým žadatelem osobně setkávám, abych
měl představu o tom daném žadateli. Pokud je z Tvé strany vůle upravit Provozní řád Staré
pošty podle Tvých představ, navrhl bych uložit přepracování provozního řádu panu
Janovskému. Provozní řád pak projedná RM.
Zastupitel Jankovský: Je jedno co je napsáno v provozním řádu, protože lidé pod vlivem
alkoholu nic nezajímá. Kapacita uvnitř Staré pošty je 40 osob, na velkých oslavách je i 100
osob. Potom sedí i venku a následně ruší noční klid. Oslavy konané pouze uvnitř většinou není
slyšet.
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Starosta: Pokud poruší provozní řád, můžeme po nich požadovat sankce uvedené v provozním
řádu nebo přestupek předat přestupkové komisi. V současné době jsou tam uvedeny pouze
sankce za zničení nebo poškození majetku městyse.
Zastupitel Mareš: Každý z nás měl svatbu a ta přeci nemůže skončit ve 22.00 hod., většinou je
to jen jednou za život. Pokud zakážeme oslavy a budou zde pouze Slavnosti Výhledy, nemusel
se areál Staré pošty opravovat. Chce to stanovit pevná pravidla a nájemce na ně upozornit.
Zastupitel Anderle: Jsem pro to vyhláškou ohňostroje zakázat, s výjimkou Silvestru. Na Silvestr
se mohou občané připravit. Případně, když bude během roku povolen nějaký ohňostroj, tak
konání ohňostroje předem ohlásit občanům.
Starosta: Problém je v definici ohňostroje, která stanoví podmínku použití více než 10 kg
střelného materiálu. Vyhláška by se musela stanovit na všechno i pro zábavní pyrotechniku.
Zastupitel Kulík: Stará pošta se opravila a proto je zájmem městyse, aby se využívala. Pokud
se v případné petici vysloví dostatečný počet občanů, aby se v areálu žádné akce nekonaly, pak
můžu změnit názor, co je zájem městyse.
Zastupitel Jankovský: Slavnosti Výhledy byly folklórní slavnosti, dnes je to pátek i sobota
„bigbít“.
Starosta: Letos byl první rok, kdy na Slavnosti Výhledy byla plná Stará pošta všechny tři dny.
Byl to velký úspěch, na Marka Ztraceného bylo asi 300 diváků. V neděli na folklórní vystoupení
bylo také hodně diváků.
Hlasování č. 20, o usnesení, že ZM ukládá zastupiteli Vlastimilu Jankovskému připravit
nový návrh provozního řádu areálu Staré pošty:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 21, o usnesení, že ZM ukládá starostovi a místostarostovi připravit návrh
OZV na omezení používání zábavní pyrotechniky v KÚ Městysu Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
10
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
2
(Mareš, Hnyk)
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 22, o usnesení, že ZM bere na vědomí stížnost pana Vlastimila Jankovského
na pořádání ohňostroje dne 26. 8. 2017 u areálu Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
18. Pozemkové úpravy – projednání veřejného opatrovnictví paní Formánkové

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem strana 15

Starosta uvedl, že městys byl ustanoven veřejným opatrovnictvím paní Formánkové, která
vlastní polovinu pozemku. Na pozemku je nedoplatek ve výši 6 000 Kč, který by měl zaplatit
městys. Po zaplacení nedoplatku bychom se zřejmě měli stát majitelem pozemku. Spoluvlastník
je ve stejná situaci.
Zastupitel Kulík: My jsme ze zákona ustanoveni jako opatrovníci, ale nebudeme vlastníkem
pozemku. Nevím proč, bychom nedoplatek měli platit my.
Hlasování č. 23, o usnesení, že ZM ukládá starostovi projednat se Státním pozemkovým
úřadem ČR uhrazení doplatku za opatrovnictví za pozemek p.č. 206/1 paní Formánkové
v rámci pozemkových úprav:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
19. Zprávy z výborů o činnosti
Kontrolní výbor
Občan Frei (člen výboru): Zápis dostali zastupitelé v podkladech. Dne 24. 8. 2017 provedena
kontrola evidence a zveřejňování obecně závazných vyhlášek, kde nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Dále provedena následná kontrola vymáhání a splácení dlužných částek zjištěných
při kontrolách v březnu a v květnu 2017. Zjištěn jeden nedoplatek za psa, nedoplatky za svoz
a likvidaci odpadu v celkové výši 18 300 Kč, kdy dlužníkům byly zaslány druhé upomínky.
Za pronájem bytových prostor v čp. 330 jsou nedoplatky v celkové výši 59 069 Kč. Nedoplatky
za nebytové prostory za pronájem kasáren ve výši 59 852 Kč (spláceno), za pronájem garáže
u bývalé kotelny 4 322 Kč, nově pronájem restaurace „U Nádraží“ 38 618 Kč
a byt nad restaurací „U Nádraží“ 7 714 Kč. Pozemek pod bývalým psincem dluh stále činí 12
056 Kč.
Starosta: Dluhy starší 3 let nemůžeme vymáhat, jsou promlčené. Aktuální dlužené částky již
řešíme dlouhodobě. Dlužníci v čp. 330 v případě starších dluhů řešíme soudní cestou, protože
jsme se nimi nedokázali dohodnout na jiném řešení. V jednom případě je již vyřízena exekuce
a čekáme na zprávu od exekutora o ukončení exekuce. V druhém případě byla stažena žaloba
na předání bytu, protože byt byl již předán. Pokud do konce září nebude doplacen dluh, bude
podána žaloba na dlužnou částku. V třetím případě byl nedoplatek přes 20 000 Kč, exekuce
běží a v současné době je kolem 9 000 Kč. V dalším případě máme již rozsudek a věc byla
předána exekutorovi, čekáme na jeho vyjádření, pak bude byt vyklizen. Poslední případ
je u soudu, kdy jednání proběhne v tomto týdnu. Dlužníci s novými dluhy v čp. 330 dostali čas
na uhrazení dluhů do konce září. V případě nezaplacení jim budou odeslány upomínky
a případně předáno právní zástupkyni k řešení. Pokud dluh neuhradí, nebude jim prodloužena
nájemní smlouva. Pokud chce dlužník dluh řešit, lze se dohodnout na splácení formou splátek.
Dluh za pronájem kasáren se pomalu snižuje, z částky přes 600 000 Kč je dnes necelých 60 000
Kč. Na dluh za garáž již máme rozsudek, pokud se dlužník nevyjádří, bude následovat exekuce.
Nové dluhy za pronájem restaurace U Nádraží a bytu nad restaurací začneme řešit. Pokud dojde
k porušení nájemní smlouvy, bude ukončen nájemní vztah. Dluh za pozemek pod bývalým
psincem je starší 3 let.
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Zastupitel Anderle: Jaká je situace v restauraci U Nádraží, která je v současné době zavřená?
Měl by být zájem městyse, aby byla restaurace otevřená.
Starosta: Pokud je pouze zavřená restaurace, nedochází k porušení nájemní smlouvy. Paní
Novotná sdělila, že měla v restauraci problém s personálem a nemohou najít nový personál.
V té době jsem neměl k dispozici zprávu KV. V případě neplacení nájmu a porušení nájemní
smlouvy, budeme porušení řešit na RM.
Místostarosta Hula: Prý čekají na konec sezóny a pak přesunou personál ze stánku na Babyloně
do restaurace.
Zastupitel Kulík: Zájmem městyse je, aby byl řádně placen nájem. Pokud platí nájem
a restaurace je zavřená, nedochází k porušení smlouvy.
Zastupitel Mareš: Jsou lidé, kteří neplatí nájem, poplatky a je jim to jedno. Musíme dlužné
částky řešit co nejdříve, nemůžeme čekat, až nebudou platit tři měsíce. Okamžitě po měsíci
bych ukončoval smlouvu.
Starosta: Musíme postupovat v rámci platných zákonů. Dlužníkovi je zaslána výzva k zaplacení
na doručenku, když nezaplatí, odesíláme druhou výzvu k zaplacení na doručenku. Pokud
na výzvu nereaguje, je věc předána právní zástupkyni a následně věc řeší soud. Pokud ten
neuspěje, nastupuje exekutor.
Občanka Kulíková: Městys musí postupovat nekompromisně. Jsou dlužníci, kteří neplatí, ale
utrácí spoustu peněz např. za alkohol.
Výbor pro kulturu a sport
Zastupitel Anderle (předseda výboru): Zápis dostali zastupitelé v podkladech. Proběhl Dětský
den ve spolupráci s SK Spartak Klenčí a SDH, kdy bylo hezké počasí, a děti si den užily. Dále
jsme pomáhali na Slavnostech Výhledy s přípravou jako pořadatelé atd. V červenci pak
proběhla brigáda na Výhledech. Beseda s Karlem Jachanem byla přesunuta na říjen. Dále se
připravuje výstava obrazů a historickým fotografií, zájezd do Mariánských Lázní. Výhledově
se připravuje Martinská pouť a zájezd na vánoční trhy do Prahy nebo Norimberku. Na zájezdu
se pokusíme domluvit se Spartakem. Mezi svátky pak vánoční turnaj ve stolním tenise.
Starosta: Na vánoční trhy bych doporučoval hrad Guteneck, který je vzdálen cca 50 km
od Klenčí. Vánoční trhy jsou na jeho zahradě, platí se tam vstup 5 Eur. Jedná se však o špičkové
vánoční trhy v krásné krajině.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Výbor pro výstavbu a územního plánování
Zastupitel Smazal (předseda výboru): Výbor za uplynulé období nic neřešil.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Finanční výbor
Starosta: Zpráva bude podána na dalším zasedání.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
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Osadní výbor
Starosta: Zpráva bude podána na dalším zasedání.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Výbor pro životní prostředí
Zastupitel Jankovský (předseda výboru): Bez zápisu.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Hlasování č. 24, že ZM bere na vědomí zprávy výboru kontrolního, pro kulturu a sport:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
20. Připomínky občanů
Občan Frei: Kdy bude položen povrch na dětské hřišti a jakým způsobem se bude řešit problém
s terasou nad dětským hřištěm?
Starosta: Odpovím v diskusi.
21. Diskuse, závěr
Starosta: Závěrem bych informoval o projektech, na kterým v současné době pracujeme:
Oprava střechy na DPS
Hledáme firmu, která opravu provede. Včera jsme obdrželi záporné stanovisko památkového
úřadu ke střešní krytině Ruukki, kde požadují střechu z pálených tašek. Dnes jsme na úřad
zaslali žádost o vyjádření s umístěním „plechových“ tašek. Nevíme, zda střecha snese zatížení
pálených tašek. Dokud nebudeme mít souhlasné stanovisko, nemůžeme s opravou začít.
Opěrná zeď u bytových domů čp. 331-333
Máme stanovisko k opěrné zdi, které oslovená firma zpochybnila. V současné době čekáme
na další návrh postupu, jak by se opěrná zeď měla opravovat. Pokusíme se zrealizovat do zimy.
Martinská pouť
Stánky prodejců na Martinská pouti by mohly být umístěny v prostoru, kde probíhala oslava
140. výročí SDH, tj. stánky nebudou na hlavní silnici.
Zastupitel Anderle: Na jedné straně silnice bych je nechal, když je dáme třeba k úřadu, bude to
rozdělené.
Starosta: Jedná se o pozemní komunikaci II. třídy a není dobré, aby po ní občané chodili
za plného provozu.
Dětské hřiště
Na RM bylo schváleno, že se naveze zemina a zaseje tráva. Pod pyramidou pak budou drobné
kamínky jako dopadová plocha. Povrch bude pravděpodobně až příští rok, letos se to už zřejmě
nestihne. S majitelem terasy proběhne jednání, protože nám na hřišti návštěvníci terasy
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nechávají exkrementy. Jednou z možností je oplocení, aby na hřiště nemohli chodit z terasy
nebo případný odkup terasy. Máme schválenou vyhlášku na zákaz konzumování alkoholu na
veřejném prostranství, kdy k nám jezdí policie několikrát týdně. Zatím nezjistili žádné porušení
zákona. Problémem terasy je, že se jedná o soukromý pozemek.
Občanka Kulíková: Prodejci na terase rozložili papír a vypadá to tam jak ve sběrně.
Zastupitelka Mašinová: Někdy tam popíjejí děti alkohol s rodiči.
Starosta: Je těžké to prokázat, pokud přijede policie a dítě už alkohol nepije, tak nezjistí žádné
porušení zákona.
Zastupitel Anderle: Jak se řeší navrtané stromy cestou k „Šimanuc mlýnu“?
Starosta: Případ byl předán inspekci životního prostředí, výsledek šetření nemáme.
Zastupitelka Mašinová: Uvažuje se o veřejné čítárně, kde by si lidé navzájem půjčovaly knihy.
Starosta: Nyní to zřejmě není dobrý nápad, možná v budoucnosti. Ztrácely se nám knihy
i z knihovny Domu přírody. Návštěvníci mohou navštívit knihovnu pouze v doprovodu
pracovnice Domu přírody.
Diskuse byla ukončena. Místostarosta Hula přečetl návrh usnesení.
Hlasování č. 25, o usnesení, že ZM schvaluje návrh usnesení z 23. zasedání zastupitelstva:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta dále uvedl, že dne 16. 9. 2017 proběhne přechod Haltravy a pěší pouť z Klenčí
pod Čerchovem do Furth im Waldu, den 23. 9. 2017 pak divadelní představení „ Postel
pro anděla“, dne 27. 10. 2017 v Domě přírody pak přednáška „Za krajany do Banátu“, kterou
připravuje starosta. Za měsíc pak volby do Poslanecké sněmovny, kdy požádal všechny občany,
aby k volbám přišli, protože se v případě sněmovny jedná o téměř nejvyšší orgán v ČR, který
má možnost přehlasovat i prezidenta a každý den ovlivňuje naše životy.
Další plánované zasedání ZM proběhne ve středu 25. 10. 2017 od 18:00 hod v knihovně Domu
přírody Českého lesa.
Zasedání ukončeno v 20:45 hodin.
Zapsal:

Martin FREI v.r.

Ověřovatelé zápisu:
Miloslava Němečková

……………………

Václav Lehanka

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

