ZÁPIS
z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 15. 8. 2018
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

Jan Bozděch, Karel Hula, Vlastimil Jankovský, Anna Kobesová, František
Čipera, Miloslava Němečková, Josef Osvald, Petr Záhoř.

Omluveni:

Václav Lehanka, Jiří Anderle, Lubomír Kulík, Zdeněk Mareš, Petra Mašinová,
Jiří Hnyk, Pavel Smazal.

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 8 zastupitelů, 7 zastupitelů je
omluveno. Zápis z posledního zasedání je uložen k nahlédnutí na úřadu městyse a byl ověřen
bez závad. Zápis bude zveřejněn k nahlédnutí na stránkách městyse. Zapisovatelem jmenoval
Martu Kobanovou.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu
Ověřovatelé zápisu: František Čipera, Josef Osvald
Návrhová komise:

Karel Hula, Jan Bozděch

Hlasování č. 1, o usnesení, že ZM schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou komisi:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Zastupitelé dostali v podkladech program jednání, kde starosta navrhl následující změnu:
-

Bod č. 5 bude zařazen: „Projednání žádosti o souhlas s realizací stavby obchodu
investora pana xxxxxxx xxxxxxx xxxx na pozemku parc. č. st. 114 a části pozemku
parc. č. 113.“

Navržený program k jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, jmenování zapisovatele.
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání.
Schválení rozpočtové změny č. 9/2018 k 31. 8. 2018
Projednání řešení nedostatku pitné vody v místní části Černá Řeka
Projednání žádosti o souhlas s realizací stavby obchodu investora pana xxxxxxx xxxxxxx
xxxx na pozemku parc. č. st. 114 a části pozemku parc. č. 113.
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6.

Diskuze, závěr.

Hlasování č. 2, o usnesení, že ZM schvaluje navržený program jednání ZM:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :

8
0
0

Návrh byl schválen.
3. Projednání rozpočtové změny č. 9/2018 k 31. 8. 2018
Starosta uvedl, že rozpočtová změna byla chválena za zasedání RM. Po zasedání bude
vyvěšena na úřední desce minimálně po dobu 30 dnů. Hlavním bodem je pořízení hasičského
automobilu a výměna krytiny na DPS v Klenčí pod Čerchovem.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 3, o usnesení, že ZM bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/2018 k 31. 8.
2018:
PRO
8
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
4. Projednání řešení nedostatku pitné vody v místní části Černá Řeka:
Starosta uvedl, že se musí vyřešit nedostatek pitné vody na Černé Řece. Problém se musí
vyřešit s provozovatelem vodovodu a kanalizace firmou PRAVES, spol. s r.o.
Jednou z možností je nová studna, kdy každý objekt bude mít svůj vodoměr.
Zastupitel Osvald: Navrhuje prohloubení stávající studny.
Starosta: Je třeba připravit rozpočty na všechny možnosti a porovnat cenu.
Zastupitelka Němečková: Situace na Černé Řece je opravdu neúnosná, staré studny jsou
zarostlé a téměř nefunkční.
Zastupitel Hula: Je voda ze stávajících studní pitná?
Zastupitelka Němečková: Nikdy se žádný rozbor nedělal.
Starosta: Pozemky, na kterých jsou umístěny studny, jsou ve vlastnictví Lesů ČR, ale nejsou
uzavřené žádné smlouvy o věcném břemenu, což se také musí vyřešit.
Hlasování č. 4, o usnesení, že ZM ukládá starostovi vstoupit v jednání s firmou
PRAVES:
PRO
8
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
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5. Projednání žádosti o souhlas s realizací stavby obchodu investora pana xxxxxxx
xxxxxxx xxxx na pozemku parc. č. st. 114 a části pozemku parc. č. st. 113:
Starosta uvedl, že pan xxxxxx xxxxxx xxx žádá o souhlas s realizací stavby obchodu, který
by měl stát z části na pozemku ve vlastnictví Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Zastupitel Záhoř: Navrhuje před udělením souhlasu uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí,
abychom v budoucnu mohli směnit pozemky, které jsou vedle DPS a patří panu xxxxxx,
Starosta: Navrhuje zatím žádost neschválit.
Hlasování č. 5, o usnesení, že ZM neschvaluje žádost pana xxxxxxx xxxxxxx xxxx:
PRO
8
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
6. Diskuse, závěr:
Zastupitelka Němečková: Nebylo by špatné na okraji obce postavit menší nákupní zónu –
něco jako je ve Waldmünchenu.
Starosta: S tímto záměrem již přišel jeden podnikatel. Obec pro tento záměr zatím nemá
pozemky.
Zastupitelka Kobesová: Vznesla dotaz, kdo udržuje hřbitov.
Starosta: O hřbitov se stará xxxxx xxxxx.
Zastupitel Čipera: Mezi bytovkami je propadlá vozovka, tak jestli se to již řeší.
Starosta: Oprava je již objednaná.
Zastupitel Osvald: Bude se na hřbitově zavírat voda, když je jí nedostatek:
Starosta: Zatím o tom neuvažujeme.
Zastupitel Hula: Přečetl návrh usnesení.

Hlasování č. 6, o usnesení, že ZM schvaluje návrh usnesení z 31. zasedání zastupitelstva:
PRO
:
8
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Další plánované zasedání ZM proběhne ve středu 29. 8. 2018 od 18:00 hod v knihovně Domu
přírody Českého lesa.
Zasedání ukončeno v 18:30 hodin.
Zapsal: Marta Kobanová
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Ověřovatelé zápisu:

František Čipera

……………………

Josef Osvald

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

