ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 26. 4. 2017
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

Jan Bozděch, František Čipera, Jiří Hnyk, Karel Hula, Vlastimil Jankovský,
Anna Kobesová, Lubomír Kulík, Václav Lehanka, Petra Mašinová, Pavel
Smazal, Josef Osvald, Petr Záhoř.

Omluveni:

Jiří Anderle, Karel Heindl, Zdeněk Mareš.

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 12 zastupitelů, 3 zastupitelé
se omlouvají. Zápis z posledního zasedání je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse a byl ověřen
bez závad. Zapisovatelem navrhl Martina Freie.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu
Návrhová komise:

Karel Hula, Lubomír Kulík.

Ověřovatelé zápisu: Václav Lehanka, Josef Osvald.
Hlasování č. 1, o usnesení, že ZM schvaluje orgány jednání:

PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :

12
0
0

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

-

-

Bod č. 9 bude zařazen „Projednání a schválení žádosti SDH Klenčí pod Čerchovem o
finanční příspěvek na konání oslav 140. výročí založení sboru a schválení veřejnoprávní
smlouvy na tento příspěvek“
Bod č. 12 bude zařazen „Schválení směny pozemků p. č. 2474/53 KÚ Klenčí pod
Čerchovem a p. č. 734/78 KÚ Klenčí pod Čerchovem oba v majetku Městyse Klenčí za
pozemky p. č. 734/77 KÚ Klenčí pod Čerchovem a p. č. 734/79 KÚ Klenčí pod
Čerchovem v majetku pana Vladimíra Čecha a paní Věry Čechové dle vyhlášeného
záměru ze dne 25. 1.2017“
Bod č. 13 bude zařazen „Projednání restaurování Mlynářovic betlému z Baarova
muzea“

Navržený upravený program k jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele.
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu.
3. Kontrola usnesení.
4. Schválení závěrečného účtu Masarykovy základní a mateřské školy Klenčí za rok 2016
a žádost o schválení a převod výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu.
5. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2016.
6. Schválení účetní uzávěrky městyse za rok 2016.
7. Schválení žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
8. Projednání a schválení žádosti TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem, z.s. o finanční příspěvek
na sportovní činnost pro rok 2017, schválení veřejnoprávní smlouvy na tento příspěvek.
9. Projednání a schválení žádosti SDH Klenčí pod Čerchovem o finanční příspěvek na konání
oslav 140. výročí založení sboru a schválení veřejnoprávní smlouvy na tento příspěvek.
10. Schválení rozpočtových změn č. 4/2017 k 30. 4. 2017.
11. Projednání informace KÚ Domažlice o vyznačení plomby na návrhu na vklad vlastnictví
čp. 331-333.
12. Schválení směny pozemků p. č. 2474/53 KÚ Klenčí pod Čerchovem a p. č. 734/78 KÚ
Klenčí pod Čerchovem oba v majetku Městyse Klenčí za pozemky p. č. 734/77 KÚ Klenčí
pod Čerchovem a p. č. 734/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku pana Vladimíra Čecha
a paní Věry Čechové dle vyhlášeného záměru ze dne 25. 1. 2017.
13. Projednání restaurování Mlynářovic betlému z Baarova muzea.
14. Zpráva z výborů o činnosti.
15. Připomínky občanů
16. Diskuse, závěr.
Hlasování č. 2, o usnesení, že ZM schvaluje navržený upravený program jednání ZM:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
3. Kontrola usnesení
V podkladech dostali zastupitelé zprávu o plnění usnesení ZM a RM. Žádný ze zastupitelů
ani přítomných občanů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 3, o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
4. Schválení závěrečného účtu Masarykovy základní a mateřské školy Klenčí p. Č.
za rok 2016 a žádost o schválení a převod výsledku hospodaření za rok 2016
do rezervního fondu
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Starosta uvedl, že ředitelka paní Nováková doručila žádost o schválení účetní závěrky
Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem za rok 2016 a žádá
o převod výsledku hospodaření do rezervního fondu. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední
desce, nebyla podána žádná námitka. Finanční výbor doporučil schválit závěrečný účet
bez připomínek, zastupitelé závěrečný účet dostali v podkladech.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 4 o usnesení, že ZM bere na vědomí žádost Masarykovy základní a mateřské
školy Klenčí pod Čerchovem o schválení účetní závěrky za rok 2016 a převod výsledku
hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 5 o usnesení, že ZM schvaluje účetní závěrku Masarykovy základní školy
a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem za rok 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad a převod výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 4 894,58 Kč
do rezervního fondu:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
5. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2016
Starosta uvedl, že závěrečný účet městyse za rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce. Zastupitelé
dostali spolu ze závěrečným účtem i zprávu o výsledku hospodaření ÚSC, kdy nebyly shledány
žádné závažnější nedostatky. Drobné nedostatky již byly odstraněny po předauditu.
Žádný ze zastupitelů ani občanů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 6 o usnesení, že ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Klenčí pod Čerchovem
za rok 2016 současně se zprávou o výsledku hospodaření ÚSC a vyslovuje souhlas
PRO
12
s celoročním hospodařením bez výhrad:
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
6. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2016
Starosta uvedl, že účetní závěrka byla vyvěšena na úřední desce. Po dobu vyvěšení nepřišla
žádná námitka ani připomínka.
Žádný ze zastupitelů ani občanů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 7 o usnesení, že ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Klenčí pod Čerchovem
za rok 2016:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
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Návrh byl schválen. Zastupitelé následně podepsali protokol o schválení účetní závěrky
Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem za rok 2016, a účetní
závěrky Městyse Klenčí pod Čerchovem za rok 2016
7. Schválení žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v pokladech smlouvu o poskytnutí účelové dotace a další
dokumenty z Plzeňského kraje. Smlouvu bude zveřejňovat Plzeňský kraj. Městys smlouvu
pouze vyvěsí na úřední desce, kde bude po dobu 3 let k nahlédnutí. Dotace a smlouva
je navržena na částku 77 880,- Kč, týká se železniční i autobusové dopravy. Částka
je rozpočtena podle poměru obyvatel, kdy každá obec doplácí Plzeňskému kraji poměrnou část.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 8, o usnesení, že ZM schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem
účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

o poskytnutí
:
12
:
0
:
0

8. Projednání žádosti TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. o finanční příspěvek
na sportovní činnost pro rok 2017, schválení veřejnoprávní smlouvy na tento
příspěvek
Starosta vyzval přítomného předsedu TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z. s. pana Sokola,
aby se vyjádřil za TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s.
Občan Sokol: Požádali jsme o finanční příspěvek ve výši 120 000,- Kč. V současné době máme
253 členů, z toho přibližně 50 členů jsou děti a mládež. Příspěvek bude využit na údržbu
a provoz areálu, podporu mládeže, úhrady pronájmu tělocvičny, energie apod.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky. Starosta navrhl
schválit příspěvek dle žádosti ve výši 120 000,- Kč.
Hlasování č. 9, o usnesení, že ZM schvaluje žádost o příspěvek na sportovní činnost
TJ Spartak Klenčí pro rok 2017 ve výši 120 000,- Kč:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
9. Projednání žádosti SDH Klenčí pod Čerchovem o finanční příspěvek na konání
oslav 140. výročí založení sboru a schválení veřejnoprávní smlouvy na tento
příspěvek.
Starosta uvedl, že žádost byla doručena dne 24. 04. 2017 a z tohoto důvodu jí dostali zastupitelé
v podkladech dodatečně. SDH žádá o finanční příspěvek na konání oslav 140. výročí založení
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sboru dobrovolný hasičů ve výši 50 000,- Kč na zajištění akce, která proběhne pravděpodobně
2. 9. 2017. Starosta vyzval zastupitele Hnyka, aby se vyjádřil za SDH.
Zastupitel Hnyk: Zdejší SDH je třetí nejstarší sbor na okrese, rádi bychom oslavili 140. výročí
a z tohoto důvodu žádáme o příspěvek.
Starosta: Po schválení příspěvku na TJ Spartak Klenčí zůstává v rozpočtu na příspěvky částka
49 000,- Kč. Z důvodu, abychom nemuseli teď navyšovat rozpočet, navrhuji příspěvek ve výši
49 000,- Kč.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 10, o usnesení, že ZM schvaluje žádost o příspěvek na konání oslav 140.
výročí založení sboru pro SDH Klenčí pod Čerchovem ve výši 49 000,- Kč:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 11, o usnesení, že ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté
příspěvky s TJ Spartak Klenčí na sportovní činnost a s SDH Klenčí pod Čerchovem
na konání oslav 140. výročí založení sboru SDH:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
10. Schválení rozpočtových změn č. 4/2017 k 30. 4. 2017
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v podkladech rozpočtové změny k 30. 4. 2017, které byly
projednány FV a doporučeny ke schválení ZM. Na straně příjmů dojde ke změně o částku 49
000,- Kč - rezervní fond, na straně výdajů pak na položce neinvestiční transfery spolkům dojde
k navýšení částky z 120 000,- Kč na 169 000,- Kč. Schválené rozpočtové změny budou
zveřejněny na úřední desce do konce kalendářního roku.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 12, o usnesení, že ZM schvaluje rozpočtové změny č. 4/2017 k 30. 4. 2017:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta dále uvedl, že zastupitelé dostali v podkladech rozpočtové opatření č. 3/2017 ke dni
31. 3. 2017. Rozpočtové opatření schvalovala RM na svém zasedání dne 21. 3. 2017 a dle
usnesení ZM přijetého na 16. zasedání ZM musí být rozpočtové opatření projednáno
na nejbližším zasedání ZM.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
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Hlasování č. 13, o usnesení, že ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017
k 31. 3. 2017 schválené RM dne 21. 3. 2017:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
11. Projednání informace KÚ Domažlice o vyznačení plomby na návrhu na vklad
vlastnictví čp. 331-333
Zastupitelé dostali informaci KÚ Domažlice v podkladech na zasedání ZM. Žádný
ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 14, o usnesení, že ZM bere na vědomí vyznačení plomby na návrhu na vklad
vlastnictví bytových domů čp. 331 - 333:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
12. Schválení směny pozemků p. č. 2474/53 KÚ Klenčí pod Čerchovem a p. č. 734/78
KÚ Klenčí pod Čerchovem oba v majetku Městyse Klenčí p. Č. za pozemky p. č.
734/77 KÚ Klenčí pod Čerchovem a p. č. 734/79 KÚ Klenčí pod Čerchovem
v majetku pana Vladimíra Čecha a paní Věry Čechové dle vyhlášeného záměru ze
dne 25. 1. 2017
Starosta uvedl, že jeden z pozemků městyse nebyl ještě uvolněn ze zástavního práva. Zástavní
právo bylo zapsáno v roce 2005, ale městys pozemky získal až v roce 2009. Pozemek by měl
být zástavního práva zproštěn do 14 dnů. Podobná situace je i u pozemků manželů Čechových,
které budou také uvolněny ze zástavního práva. Z tohoto důvodu navrhl schválit směnu
pozemků dle geometrického plánu a vyhlášeného záměru ze dne 25. 1. 2017. Bude se jednat
o směnu úplatnou, kdy manželé Čechovi rozdíl ve výměře pozemků uhradí.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 15, o usnesení, že ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 2474/53 KÚ Klenčí
pod Čerchovem a p.č. 734/78 KÚ Klenčí pod Čerchovem oba v majetku Městyse Klenčí
p. Č. za pozemky p.č. 734/77 KÚ Klenčí pod Čerchovem a p.č. 734/79 KÚ Klenčí
pod Čerchovem v majetku pana Vladimíra Čecha a paní Věry Čechové dle vyhlášeného
záměru ze dne 25. 1. 2017 a GP č. 828-1219/2016 ze dne 21.10.2016 jako úplatnou:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
13. Projednání restaurování Mlynářovic betlému z Baarova muzea
Starosta uvedl, že restaurování Mlynářovic betlému bylo projednáno na RM dne 24. 4. 2017.
Mlynářovic betlém je uložen v Baarově muzeu a byl v době adventu vystaven ve „stájích“
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na Staré poště. Betlém je z části doplněn prvky z kartonu, což není vhodné. Pan Nejdl z Muzea
Chodska v Domažlicích nabídl provést restaurování tohoto betlému za maximální částku
60 000 Kč. Cena je pouze za materiál, protože si jako příspěvková organizace nemohou účtovat
práci. Betlém jim bude následně případně zapůjčen k vystavení.
Zastupitel Kulík: Nejedná se o velkou částku a po restaurování vydrží betlém dlouhou dobu.
Hlasování č. 16, o usnesení, že ZM schvaluje restaurování Mlynářovic betlému, které
zajistí Muzeum Chodska v Domažlicích, p.o.:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
14. Zprávy z výborů o činnosti
Kontrolní výbor
Zastupitel Čipera (předseda výboru): V únoru 2017 provedena kontrola správy a údržby
hřbitova za rok 2016 – bez závad, kontrola pracovních smluv a náplní práce úředníků městyse
– bez závad. V březnu kontrola plnění nájmů a služeb za rok 2016 za bytové prostory, nebytové
prostory, za pozemky. V čp. 330 jsou 3 dlužníci, které řeší právní zástupkyně, dalším
2 dlužníkům zaslány upomínky. U nebytových prostor pak zjištěny 2 nedoplatky (autoservis,
garáž). U pozemků je stále nedoplatek pod bývalým psincem. Dále provedena kontrola výše
úvěrů přijatých městysem. Úvěry na 21 000 000 Kč (bytové domy čp. 331-333) a 15 000 000
Kč (chodníky) jsou spláceny bez závad.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru žádné otázky ani připomínky.
Finanční výbor
Starosta: Finanční výbor zasedal 24. 4. 2017 v neúplné složení. Byla projednávána rozpočtová
opatření, mandátní smlouva SPD a žádosti o přidělené bytů. Zpráva finančního výboru bude
ze zdravotních důvodů předsedy výboru předložena zastupitelům později.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru žádné otázky ani připomínky.
Výbor pro životní prostředí
Zastupitel Jankovský (předseda výboru): Jednání výboru proběhlo dne 24. 4. 2017. Na hřbitově
a okolí doporučujeme uklidit složiště posekané trávy a listí za smuteční síní. Nedoporučujeme
vyvážet listí ze hřbitova za plot směrem K Soudkům, protože to může vést k založení černé
skládky v tomto prostoru. V současné době je tam několik hromad vyvezené posekané trávy.
Navrhujeme srovnat terén za hřbitovem, kdy část je již rozhrnutá. Dále ze zídky u smuteční
síně někdo shodil betonový vršek. Další části se pohybují, chtělo by to opravit. Je potřeba
s firmou Steatit vyřešit vypouštění splašků do kanalizace. Na koupališti pak vyčistit přívodní
koryto na ohřev vody, kde je listí. Odstranit v areálu několik pařezů z dříve pokácených stromů.
Opravit a natřít zábradlí, včetně hlavní vstupní brány. Údržbu bude potřebovat i brouzdaliště,
zejména opravit a natřít dřevěné posezení po obvodu. Dále když pan Černý dělal kamenné
oplocení kolem penzionu Milenium, tak zůstalo venku nějaké kamení. Je to na jeho pozemku,
ale chtělo by ho požádat, aby to srovnal.
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Starosta: Jsem přesvědčen, že zaměstnanci úřadu nevozí trávu za hřbitov. V loňském roce byla
skládka pod hřbitovem odvezena a v současné době je tam opět. Jednání se zástupci firmy
Steatit proběhne do 14 dnů. Koupaliště bylo projednáváno na FV, mělo by se opravit.
Očekáváme drobné opravy v letošním roce a pak v dalších letech. Na hřbitově bude v letošním
roce investováno 120 000 Kč, tj. měla by proběhnout i oprava plotu.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru žádné otázky ani připomínky.
Výbor pro výstavbu a územního plánování
Zastupitel Smazal (předseda výboru): Výbor neměl od minulého zasedání žádný podnět
k řešení.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru žádné otázky ani připomínky.
Výbor pro kulturu a sport
Zastupitel Smazal (člen výboru): Zasedání výboru proběhlo 6. 4. 2017, kde bylo konstatováno,
že byly splněny všechny úkoly a uskutečněny všechny naplánované akce z minulého zasedání.
Zhodnoceny uplynulé akce (turnaj ve stolním tenise, beseda o čsl. legiích, Masopust, beseda
s Karlem Benešem o zdraví). Příprava akci do dalšího zasedání (kontrola a nafocení hrobu
významných osobností, příprava instalace vývěsní skříňky ke vstupu na hřbitov a plánek hrobů,
příprava oprav hřbitovních bran, mozaiky – vše bylo zdokumentováno a bude dáno k seznámení
na dalším zasedání; brigáda na opravě křížků a jejich okolí, beseda s pamětníky, MDD). Dále
příprava výhledových akcí (beseda se Zdeňkem Procházkou, slavnosti Výhledy, brigády
na Výhledech, beseda s Karlem Jachanem). Dále projednána oprava křížů, soch a památníků,
pomník obětem 1. světové války, Lomikarovo Boží muka, zařízení místnosti na Staré poště
s uměleckými výrobky místních občanů, osvětlení ve věžičce kostela sv. Martina po celý rok
v nočních hodinách, osvětlení halogeny, osvětlení přes vánoční období spolu s rozsvíceným
vánočním stromkem, navrácení soch sv. Pavla a Petra na kostel, oprava erbu nad vchodem
do kostela a instalace chybějících andělíčků.
Starosta: Dále proběhla brigáda na Lučině. Jedná se o zaniklou obec, kde se konají tradiční mše.
Zaniklá vesnice se odkrývá pouze za činnosti dobrovolníků.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru žádné otázky ani připomínky.
Osadní výbor
Občanka Němečková (předsedkyně výboru): Dotaz výboru byl vznesen na internetu a byl
zodpovězen. Jednalo se o pronájem parkoviště v Caparticích, proč nebylo pronajato místním
občanům. Dále je v Caparticích problém s kontejnery na odpad.
Starosta: Všechny kontejnery budou pravděpodobně přemístěny z Capartic pryč, protože
v chatové oblasti městys nemá žádný vhodný pozemek. Jednou z možností je pozemek u kaple,
ale není to s ohledem na kapli vhodné místo. Možností je umístit kontejner do rokle za chatami.
Je tam omezený přístup, ale je to pozemek Lesů České republiky. Většina chatařů vozí odpad
do Klenčí nebo úplně pryč. Z tohoto důvodu dojde k odstranění kontejnerů z parkoviště a bude
tam jen jeden odpadkový koš. V současné době tam většinu odpadu přivážejí občané
sousedního státu a městys odvoz odpadu pak platí.
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Občanka Němečková: Odveze se kontejner a během dvou dnů je tam opět nepořádek.
Starosta: V současné době žádné jednodušších řešení není, kontejnery z parkoviště
v Caparticích budou přemístěny do Klenčí. Pokud najdeme jiné řešení, uděláme to jinak.
Občanka Němečková: Poslední věcí jsou zastávky na Černé řece.
Starosta: Byl jsem se na místě podívat, zastávka směrem na Lískovou brání ve výhledu
při výjezdu na hlavní silnici. Zastávku buď budeme muset udělat průhlednou anebo jí přemístit
dále od silnice. Přemístění musíme řešit s dopravním inspektorátem v Domažlicích.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru žádné otázky ani připomínky.
Hlasování č. 17, že ZM bere na vědomí zprávy o činnosti výborů: finančního, kontrolního,
osadního, pro životní prostředí, pro kulturu a sport, pro výstavbu a územní plánování:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen
15. Připomínky občanů
Občan Straka: Silnice přes Klenčí patří krajskému úřadu a je 5 let v záruce. Když jsem se ptal,
na kraji proč silnice za 55 000 000 Kč popraskala, nikdo mi neodpověděl. Dle projektanta
se do podkladu dával „hubený“ beton. Někdo by měl zajet na kraj, protože záruka za silnici
za 2 roky končí. Někdo by měl být za takovou stavbu potrestán. Pokud by jel někdo na krajské
zastupitelstvo, rád bych jel také.
Starosta: Byl jsem na zastupitelstvu v Plzni a řeší tam jiné věci. Nedostanete pravděpodobně
ani prostor něco vysvětlit. Navštívil jsem vedoucího odboru dopravy v Plzni a věc byla předána
rovnou SUS Domažlice. Nahlásil jsem propadlé kanály, skruže, popraskanou silnici. Trvalo
poměrně dlouho, než se na stav přijel někdo ze SUS podívat.
Občan Straka: Posypání prasklin pískem nestačí. Chtělo by to nechat udělat vzorek ze silnice
a nechat ho prověřit. Beton by měl měsíc zrát a zde jezdili auta hned. Když se dělala horní část
Klenčí, tak tam žádný beton nebyl, pouze nějaký šedý písek.
Starosta: Předpokládám, že současná oprava není konečná. Teď nelze v opravách pokračovat,
protože mrzne a opět se solí. Situaci řešíme s Plzeňským krajem. Zjistíme, zda vzorek silnice
můžeme odebrat my, protože silnice není naše. Vzorek můžeme odebrat pouze se souhlasem
majitele. V současné době nemůžeme zasahovat do komunikace do roku 2020, pouze v případě
havarijního stavu.
Občan Straka: Dole u přejezdu se teď silnice rozkopala, mohl se vzorek odebrat tam. Pokud
je tam beton, nemůže asfalt popraskat. Občané si začnou stěžovat na hluk, jak se budou
přejíždět popraskané části.
Zastupitel Smazal: Beton pod asfaltem zcela určitě je, ale jaký druh nevím.
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Zastupitel Osvald: Díval jsem se na opravu silnice. Silničáři měli stroj, který asfalt ve spoji
rozehřál, pak to něčím zalili a teprve posypali pískem. Ten je tam jenom, aby se to nelepilo.
Zřejmě to už je konečná oprava.
Starosta: Předpokládám, že oprava bude dále probíhat instalací pásky apod.
Zastupitel Záhoř: Opravu dělali za plného provozu, bylo jim jedno, že přes opravenou část hned
jezdí auta. Zřejmě je to jenom proti mrazu, provizorní oprava. Beton se pod asfalt určitě dával,
ale typ nevím. Beton se zřejmě rozpíná, pukliny jsou zhruba po 10 metrech.
Starosta: Prověříme okolnosti a na příštím zasedání ZM předložím zprávu. Na silnici
na Výhledy již bylo provedeno několik oprav. Pokud bude zjištěno nějaké pochybení, budeme
to řešit. U chodníků budeme reklamovat několik věcí, např. vjezd u zdravotního střediska,
kde popraskal asfalt, dále uštípané obrubníky ve spodní části Klenčí. Na všech vjezdech
od železniční trati až k prodejně JIP budou žluté čáry, aby tam neparkovaly kamiony.
Zastupitel Záhoř: Při výjezdu na hlavní silnici dole u přejezdu, jsou v oblouku vyvráceny
2 až 3 patníky. Pravděpodobně to udělaly kamiony, co jezdí do stavebnin.
Starosta: Vyzveme SUS. Pokud to neopraví, projednáme opravu na RM a případně
zrealizujeme.
16. Diskuse, závěr
Žádný ze zastupitelů ani občanů neměl žádné otázky ani připomínky. Místostarosta Hula přečetl
návrh usnesení.
Hlasování č. 18, o usnesení, že ZM schvaluje návrh usnesení z 20. zasedání zastupitelstva:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta pozval přítomné na přednášku o péči o přírodu, která proběhne dne 27. 4. 2017 v Domě
přírody, 28. 4. 2017 na divadlo v Kulturním sále, 29. 4. 2017 na mši na Lučině, 30. 4. 2017
na stavění májky, 1. 5. 2017 na oslavu osvobození u úřadu městyse, 20. 5. 2017 na návštěvu
z partnerské obce Kleneč pod Řípem. Dále informoval, že po schválení RM byla pořízena
aplikace „Městský rozhlas“ pro vyšší informovanost občanů. Dále byla pořízena aplikace
„V obraze“, kde občané budou moci prohlížet aktuální informace z kultury, z úřední desky.
Na další zasedání ZM se pokusí připravit projekci, aby občané viděli, co se projednává.
Další plánované zasedání ZM proběhne ve středu 28. 6. 2017 od 18:00 hod v knihovně Domu
přírody Českého lesa.
Zasedání ukončeno v 19:00 hodin.
Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Martin FREI v.r.
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Václav Lehanka

……………………

Josef Osvald

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

