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Milí přátelé,
říkal jsem si, že současných omezení
máme všichni již plnou hlavu, začnu
tedy tento úvodník něčím pozitivním.
Do webového prohlížeče Google jsem
zadal několik kombinací slov s názvem
pozitivních témat současnosti. Dá se
říci, že se téměř vždy zobrazila témata spojená s koronavirem. Jak je vidět,
čeká na nás virus opravdu všude. To se
člověk skoro začíná bát pustit televizi,
rádio nebo počítač. Pravdou je, že virus
se mezi populaci dostává stále rychleji a
budeme se s ním muset naučit žít. Pokud to nejmenší omezení bude nošení
roušek a dočasné zastavení např. kultury, setkávání a nakonec možná i běžného každodenního pohybu, dá se to přeci
vydržet. I když s tím nesouhlasíme, tak
co jiného také může vláda dělat? Nemá
smysl spekulovat, co by se stalo, kdyby. Rozhodovat se přední představitelé
musí okamžitě. Nemají druhou možnost. Věřme, že se vše podaří zvládnout
a to za přispění každého z nás.
28. října jsme chtěli uspořádat netradičně pietní akt k uctění památky
obětem I. i II. světové války. Akty proběhnou bez účasti veřejnosti a s místostarosty položíme květiny v uvedený
den. V oblasti kultury zcela jistě nebude
možné uskutečnit pouťovou zábavu.
Nad samotnou poutí také visí otazník.
Po dohodě s vedením ZŠ a MŠ jsme se
již nyní rozhodli nepořádat zpívání u
stromečku. Abychom o atmosféru adventu nepřišli úplně, do každého vydání listopadového Čakanu bude vložena
nová vánoční pohlednice městyse jako
přání klidného předvánočního času.
Závěrem, abychom nekončili chmurně, vám přeji, abyste si užívali podzimu, jak je to jen možné. Příroda se nám
krásně vybarvuje a byla by škoda ztrácet
čas zlobením a truchlením, když si můžeme tento čas v okolní přírodě našeho
domova vychutnávat.
Jan Bozděch
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Krajské volby 2020
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskutečnily
již šesté volby do krajských zastupitelstev.
V Plzeňském kraji se jich účastnilo celkem
16 politických stran, hnutí a sdružení.
Počet stran, které budou mít své zastoupení v krajském zastupitelstvu, klesl o jednu na celkových sedm.
Hnutí ANO sice zvítězilo, ale v těsném
závěsu mělo po celou dobu ODS. Třetí
nejvyšší počet hlasů získává STAN, za
nimi jsou Piráti. Vítězné ANO získalo 22,5
procenta hlasů a náležet mu bude 12 mandátů v zastupitelstvu kraje. Doposud jich
ANO mělo jedenáct.
Okres Domažlice získal pouze 4 zastupitele. Máme tedy opět o jednoho člověka
méně. Od roku 2012 to vykazuje klesající
trend. Naopak dominují zástupci krajského města Plzeň. Budeme tedy doufat, že
nová koalice, o níž se stále vedou jednání,
bude také myslet na to, že kraj není pouze
Plzeň, nýbrž venkov, za který lze považovat veškeré ostatní regiony.
Podrobnější výsledky jsou uvedeny v tabulkách (uvádíme pouze strany se ziskem
alespoň 4%).

Zvolení zastupitelé pro Plzeňský kraj,
níže je uveden výpis stran a zastupitelů.
Strany jsou vypsány podle obdrženého volebního čísla a zastupitelé seřazení podle
abecedy.
Svoboda a přímá demokracie (SPD) (3
zastupitelé):
Ing. Marie Pošarová; 5,95 %; Drahuše
Sekmilerová; 1,27 %; Martin Šebesta;
2,45 %
Česká pirátská strana (7 zastupitelů):
Pavel Hais: 3,88 %; Ing. Jiří Hanousek:
1,28 %; JUDr. Milan Chaloupka MBA,
LL.M.: 1,81 %; Mgr. Jiří Pek: 1,15 %;Ing.
Martin Ptáček: 1,79 %; Bc. Filip Sequens:
1,31 %; Rudolf Špoták: 2,63 %
Česká strana sociálně demokratická (3
zastupitelé):
doc. MUDr. Milada Emmerová CSc.:
7,40 %; Ivo Grűner: 10,68 %; Jan Látka:
8,40 %
ANO 2011 (12 zastupitelů):
Petr Fišer: 0,70 %; Pavel Javorský: 0,83 %;
František Konvář: 0,52 %; Petr Kovařík:
0,46 %; Ing. Vladimír Kroc: 0,56 %; Bc.
Karel Pressl: 0,39 %; Mgr. Miloslava Ru-
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tová: 0,82 %; Bc. Pavel Strolený: 2,18 %;
Mgr. Bc. Kamil František Šefl: 1,00 %;
Petr Vanka: 1,86 %; Martin Záhoř: 2,12 %;
Mgr. Roman Zarzycký: 6,23 %
STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM
BERNARDEM a podporou Zelených,
PRO Plzeň a Idealistů (7 zastupitelů):
Ing. Josef Bernard: 15,93 %; Ing. Pavel
Čížek: 6,77 %; Bc. Jitka Kylišová: 1,13 %;
Ing. Michaela Opltová: 4,51 %; Ing. Libor Picka: 2,75 %; Ing. Vladimír Tichý:
1,00 %; Jiří Uhlík MBA: 1,81 %
Komunistická strana Čech a Moravy (2
zastupitelé):
Ing. et Ing. Jan Bozděch Ph.D.: 6,54 %;

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta DBA,:
8,62 %
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů
(11 zastupitelů):
Mgr. Martin Baxa: 9,14 %; Ing. Mgr. Pavel
Karpíšek: 3,11 %; JUDr. Marcela Krejsová: 2,80 %; doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D.: 8,19 %; MUDr. Richard Pikner Ph.D.: 6,13 %; Mgr. Rudolf Salvetr:
5,93 %; Mgr. Jan Šašek: 1,74 %; Michal
Šašek: 1,45 %; Eva Trůková: 0,72 %; Mgr.
Radka Trylčová: 3,59 %; PhDr. Marek Ženíšek Ph.D.: 5,30 %
Jan Bozděch

Výsledky za celý Plzeňský kraj
Voliči
v seznamu
452 341

číslo
50
74
58
19
16
45
63
9

Volební
účast v %
38,8

Odevzdané
obálky
175 329

Strana
název
ANO 2011
ODS s podp.TOP 09 a nez.star.
STAN,Zelení,PRO PLZEŇ
Česká pirátská strana
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI

% platných
hlasů
99,06
Platné hlasy
celkem
v%
39 091
22,50
36 890
21,23
25 881
14,90
23 566
13,56
10 736
6,18
10 174
5,85
9 518
5,48
7 588
4,36

Výsledky za Klenčí pod Čerchovem
Voliči
v seznamu
1 039

číslo
63
74
50
58
19
9
5
16
45

Volební
účast v %
42,83

Odevzdané
obálky
445

Strana
název
Komunistická str.Čech a Moravy
ODS s podp.TOP 09 a nez.star.
ANO 2011
STAN,Zelení,PRO PLZEŇ
Česká pirátská strana
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.

% platných
hlasů
99,10
Platné hlasy
celkem
v%
107
24,26
78
17,68
59
13,37
53
12,01
50
11,33
22
4,98
21
4,76
20
4,53
18
4,08

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,
rád bych vám touto cestou poděkoval
za hlasy, které jste mi v krajských volbách
odevzdali.
Protože pro mne byly volby úspěšné,
budu se proto snažit i v rámci krajského
zastupitelstva pro venkov udělat maximum.
Jan Bozděch
Děkuji všem voličům, kteří ve volbách do krajského zastupitelstva dali
svůj hlas Demokratické straně zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a zároveň i
za preferenční hlasy.
Jiří Anderle
Výbor pro kulturu, sport a osady zastupitelstva městyse děkuje za pomoc
s uspořádáním náhradního Dětského
dne:
Sboru dobrovolných hasičů, mladým
hasičům a RMC Klenčátka.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Knižní tip
Marie Špačková: Čítanka z Českého
lesa a jeho podhůří
Čítanka z Českého lesa a jeho podhůří přináší v pětadvaceti kapitolách
příběhy, pověsti i historicky podložené
události z různých lokalit tohoto poněkud opomíjeného území v
západních
Čechách.
Nakladatel:
Nava
Vázaná,
1.
vydání,
2020, 198
str.
Cena: 300 Kč

Svoz komunálního odpadu
bude probíhat
v následujících termínech:
Listopad – 11., 25.
Prosinec – 9., 23.
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Usnesení zastupitelstva městyse z 23. veřejného zasedání konaného dne 24. června 2020
Zastupitelstvo městyse:
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13

•
•
•
•

23.14

23.15
23.16

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Milana Tomana a Jiřího Anderleho.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty a zápis z porady s místostarosty.
Bere na vědomí zprávu zastupitele Martina Freie o osazení kamer na veřejných prostranstvích.
Schvaluje účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem, p.o., vyslovuje souhlas s hospodařením
bez výhrad a schvaluje převod výsledku hospodaření za
rok 2019 do rezervního fondu.
Bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření ÚSC
Městys Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet městyse za rok
2019 a vyslovuje souhlas s hospodařením bez výhrad.
Schvaluje závěrečný účet sdružení Lazce a vyslovuje
souhlas s hospodařením bez výhrad.
Bere na vědomí vyúčtování rozpočtu Euroregionu Šumava za rok 2019.
Bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností První chodská develop, a.s..
Bere na vědomí žádost SÚS Plzeňského kraje, p.o. o
bezúplatný převod pozemku p.č. 2419/53 KÚ Klenčí
pod Čerchovem do majetku Plzeňského kraje.
Schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného pozemku p.č.
2419/53, druh pozemku ostatní komunikace, o výměře
32 m2 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje přijetí dotací z programů PK:
PSOV PK 2020 – Projekty obcí na akci: Výměna oken v bytovém domě v Klenčí pod Čerchovem ve výši 480 000,- Kč.
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2020 na akci: Oprava opěrné zdi v
Klenčí pod Čerchovem ve výši 400 000,- Kč.
Podpora činnosti informačních center v Plzeňském kraji
na akci: Dotisk letáku „Kam po Českém lese“ - česká a
německá verze ve výši 20 000,- Kč.
Podpora kultury v Plzeňském kraji na akci: Varhanní
koncerty 2020 ve výši 20 000,- Kč.
Schvaluje zadání zakázky Oprava opěrné zdi v Klenčí
pod Čerchovem společnosti Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav, sídlem Chodov 208, 345 33 Trhanov, IČO:
12866971.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo k akci
Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem se společností Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav na akci

23.17
23.18
23.19

23.20
23.21
23.22
23.23

23.24
23.25
23.26
23.27
23.28
23.29
23.30
23.31
23.32

Oprava opěrné zdi v Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje pořízení GP pro oddělení části pozemku p.č.
1742/54 KÚ Klenčí pod Čerchovem a dělení toho pozemku dle skutečnosti.
Bere na vědomí výsledek kontrolního zjištění FÚ ve věci
projektu Dům přírody Českého lesa.
Schvaluje nabídku společnosti Arch consulting s.r.o.
na zpracování analýzy odpadového hospodářství a následné strategické návrhy odpadového hospodářství pro
městys Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi se společností Arch consulting s.r.o.
připravit analýzu na odpadové hospodářství městyse.
Schvaluje pronájem bytu 2+1 v bytovém domě čp. 330.
Schvaluje pronájem bytu v DPS čp. 285.
Bere na vědomí návrhy OZV č. 02/2020 pro vydání požárního řádu, č. 03/2020, k zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
obecně závazné vyhlášky městyse č. 04/2020, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Klenčí pod Čerchovem a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů, obecně závazné vyhlášky
městyse č. 05/2020, o nočním klidu, obecně závazné vyhlášky městyse č. 06/2020, o regulaci hlučných činností,
obecně závazné vyhlášky městyse č. 07/2020, o užívání
plakátovacích ploch v majetku městyse a obecně závazné vyhlášky městyse č. 08/2020, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních, kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Ukládá zastupiteli Martinu Freiovi zapracovat změny a
doporučení do návrhu OZV pro následné zasedání ZM.
Bere na vědomí zápis z jednání s KÚ pro Plzeňský kraj k
obnově hranic katastrálního území Dolní Folmava.
Pověřuje starostu k jednání za městys ve věci obnovy KÚ
Dolní Folmava.
Bere na vědomí stížnost a vyjádření ředitelky ZŠ Klenčí ke stravování ve školní jídelně Masarykovy ZŠ a MŠ
Klenčí pod Čerchovem.
Ukládá starostovi vypořádat stížnost dle bodu 23.27.
Bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM a.s. o
úspoře za třídění odpadu v rámci městyse za rok 2019.
Neschvaluje žádost IV-Nakladatelství s.r.o. o finanční
podporu akce k vydání publikace: „Anetka potřebuje pomoc…“.
Schvaluje termíny zasedání ZM v II. pololetí roku 2020.
Bere na vědomí zprávu z KV, FV, VZPVUP a VKSO o
činnosti.

Usnesení zastupitelstva městyse z 24. veřejného zasedání konaného dne 15. července 2020
Zastupitelstvo městyse:
24.1
24.2
24.3

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Pavla
Smazala a Františka Čiperu.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu o námitkách, připomínkách a

24.4

stanoviscích dotčených orgánů uplatněných při opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje způsob řešení stanovisek dotčených orgánů
vzešlých z veřejného projednání návrhu ÚP dle doporu-
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24.5

24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11

čení pořizovatelky.
Schvaluje úpravu návrhu územního plánu Klenčí pod
Čerchovem v souladu se stanovisky dotčených orgánů
vzešlých z veřejného projednání návrhu ÚP a v souladu
s § 53 odst. 2 stavebního zákona s jeho opakovaným veřejným projednáním.
Schvaluje revokaci usnesení č. 22.4 ze dne 27. 5. 2020.
Schvaluje návrh rozhodnutí o námitce č. 1.
Schvaluje návrh rozhodnutí o námitce č. 2.
Schvaluje návrh rozhodnutí o námitce č. 3 a 4.
Schvaluje návrh rozhodnutí o námitce č. 5.
Schvaluje podstatnou úpravou návrhu ÚP a vydává po-

24.12

24.13
24.14

kyny pro úpravu návrhu ÚP.
Ukládá starostovi, aby ve spolupráci s pořizovatelkou
ÚP, oprávněnou úřední osobou pořizovatele, projednal
upravený návrh ÚP v opakovaném veřejném projednání
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s jeho prováděcími vyhláškami.
Pověřuje starostu a člena zastupitelstva projednat se
zpracovatelem a pořizovatelkou postup při vydání
územního plánu.
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2020 platnou k 31. 7.
2020.

Usnesení zastupitelstva městyse z 25. veřejného zasedání konaného dne 26. srpna 2020
Zastupitelstvo městyse:
25.1
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

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Jiřího Anderleho a Milana Tomana.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a
usnesení starosty a zápis z porady s místostarosty.
Bere na vědomí vyjádření k rozhodnutí zastupitelstva ze
dne 27. 5. 2020 ve věci prodeje pozemku p.č. 2876/5 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje přípravu nového geometrického plánu pro oddělení částí pozemků p.č. 715/21, 2529/3 a 2876/1 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje podstatné náležitosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územního plánu městyse Klenčí
pod Čerchovem se společností SLADKÝ & PARTNERS
s.r.o., IČO: 27439500 – cena do 60 000 Kč a termín do
11. 9. 2020.
Pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 3 se společností
SLADKÝ & PARTNERS s.r.o. dle usnesení 25.6.
Neschvaluje žádost o odkoupení části pozemku p.č.
2417/1 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích p.č. 1790/2, 1794/2, 1785/26, 3990,
3996, 4050, 4067 vše KÚ Klenčí pod Čerchovem se společností První chodská develop, a.s.
Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2419/53 KÚ
Klenčí pod Čerchovem do majetku Plzeňského kraje dle
žádosti SÚS Plzeňského kraje p.o.
Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu s Plzeňským krajem.
Schvaluje kupní smlouvu s ÚZSVM na koupi pozemků
p.č. 737/2 a st. 380 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem jejichž součástí je objekt s čp. 164 včetně příslušenství.
Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 25.12.
Schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o dílo se společností Ing. Oldřich Kovařík na akci: Oprava opěrné zdi na
pozemku p.č. 2417/32 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje nabídku AOPK k demolici objektu na pozemku p.č. 233 KÚ Dolní Folmava v areálu vrcholu Čerchova.
Schvaluje navýšení nájemného v bytových prostorách
městyse Klenčí pod Čerchovem o 20 % od 1. 1. 2021 následovně:

25.17

25.18

25.19
25.20
25.21
25.22
25.23
25.24
25.25
25.26
25.27
25.28

25.29
25.30

Bytový dům čp. 330 – současná výše nájmu: 40,- Kč/m2,
nová výše nájmu: 48,- Kč/m2,
Byt hasičská zbrojnice čp. 90 – současná výše nájmu: 30
Kč/m2, nová výše nájmu: 36 Kč/m2,
RD čp. 206 – současná výše nájmu: 30 Kč/m2, nová výše
nájmu: 36 Kč/m2,
DPS čp. 285 – současná výše nájmu: 30 Kč/m2, nová
výše nájmu: 36 Kč/m2.
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování reklamní, propagační činnosti a jiných plnění v rámci Koncertů
k 75. výročí konce 2. světové války pro Plzeňský kraj se
společností ALVEDA s.r.o.
Pověruje starostu uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytování reklamní, propagační činnosti a jiných plnění v rámci Koncertů k 75. výročí konce 2. světové války
pro Plzeňský kraj se společností ALVEDA s.r.o.
Bere na vědomí podanou žádost v programu SFŽP na
hospodaření s Bio-odpady prostřednictvím společnosti
Eupora s.r.o.
Bere na vědomí žádost o schválení náhrady škody na vozidlech při sekání trávy.
Schvaluje revokaci usnesení ZM č. 5.33 ze zasedání dne
29. 1. 2019.
Schvaluje zadání zakázky na zhotovení územní studie v
lokalitě kasáren, plocha ozn. K.P14-BH dle ÚP.
Schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2020 platnou k 31. 8.
2020.
Bere na vědomí zápis z projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace v obci Klenčí pod Čerchovem za rok 2019 se společností Praves s.r.o..
Bere na vědomí žádost o ztišení vysílaček v objektu
hasičské zbrojnice.
Pověřuje místostarostu Přemysla Lamače vypořádáním
žádosti o ztišení vysílaček v objektu hasičské zbrojnice.
Bere na vědomí Usnesení krajského soudu čj. 30A
298/2018 – 93 ve věci žaloby proti rozhodnutí SPÚ žalovaného ze dne 15. 10. 2018, čj. SPU 235498/2018.
Bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole ve dnech 22. 7. – 10. 8. 2020 Masarykovy základní školy a mateřské školy Klenčí pod Čerchovem,
okres Domažlice, p.o.
Neschvaluje zjednodušený průzkum vozovky Klenčí –
Díly dle nabídky společnosti ROADTEST, s.r.o.
Pověřuje místostarostu Františka Čiperu k zastupování
městyse ve věci příspěvkové organizace městyse s výjim-
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25.32

kou transakcí týkajících se mzdových nákladů.
Schvaluje zařazení městyse Klenčí pod Čerchovem do
územní působnosti MAS Český les, z. s., na programové
období 2021 – 2027.
Bere na vědomí informaci společnosti REMA Systém,
a.s. o likvidaci elektrozařízení společnosti Samsung.

5
25.33
25.34
25.35

Bere na vědomí žádosti o prodej pozemků p.č. 1747/4 a
2419/12 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti.
Ukládá starostovi a zastupiteli Martinu Freiovi připravit
návrh žádosti o zrušení památkové zóny.

Usnesení zastupitelstva městyse z 26. veřejného zasedání konaného dne 23. září 2020
Zastupitelstvo městyse:
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11
26.12
26.13

26.14

26.15

26.16

26.17

26.18

Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Přemysla Lamače a Václava Karáska.
Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení Přemysl
Lamač a Martin Frei.
Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení.
Neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na bytové
prostory v objektu čp. 90, budova hasičské zbrojnice od
1. 1. 2021.
Ukládá starostovi předat žádost o náhradu škody pojišťovně Kooperativa pojišťovna a.s. k vyřešení.
Pověřuje starostu jednáním s pojišťovnou Kooperativa
pojišťovna a.s. a pojišťovacím makléřem.
Bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 4186 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4186
o celkové výměře 59 m2, druh pozemku trvalý travní porost KÚ Klenčí pod Čerchovem za cenu 300 Kč/m2.
Neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 1747/4 KÚ
Klenčí pod Čerchovem.
Bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 2157/6
KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.
2157/6 o celkové výměře 4 463 m2, druh pozemku trvalý
travní porost KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Neschvaluje žádost Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní organizace – Domažlice
o sponzorský dar.
Schvaluje ponechání odmítnutých dotačních prostředků u příslušných žádostí v rozpočtu městyse – prostředky nebudou využity pro náhradníky stanovené komisí
pro dotační programy.
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti
VHC – holding a.s. na opravu přístupového chodníku k
prodejně potravin na pozemku p.č. 1767 KÚ Klenčí pod
Čechovem ve výši 50 % a v maximální výši 50 000 Kč
včetně DPH.
Pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy se
spol. VHC Holding s možností předkupního práva na
pozemky p.č. 1767 a st. 399 oba KÚ Klenčí pod Čerchovem, jejichž součástí jsou i stavby a příslušenství.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse č.
02/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a tuto vyhlášku vydává v plném znění.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse č.
03/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v městysu Klenčí pod Čerchovem
a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů a tuto vyhlášku vydává v plném znění.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse č.

26.19
26.20
26.21

26.22
26.23
26.24

26.25

26.26
26.27

26.28
26.29
26.30
26.31
26.32
26.33

04/2020, o nočním klidu a tuto vyhlášku vydává v plném
znění.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse č.
05/2020, o regulaci hlučných činností a tuto vyhlášku
vydává v plném znění.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse
č. 06/2020, o užívání plakátovacích ploch v majetku
městyse a tuto vyhlášku vydává v plném znění.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse č.
07/2020, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, jiných
akcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
a tuto vyhlášku vydává v plném znění.
Schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky městyse č.
08/2020 o požární ochraně městyse a tuto vyhlášku vydává v plném znění.
Schvaluje přijetí dotace na akci: Ošetření významných
stromů obecní zeleně v Klenčí pod Čerchovem 2020 z
programu PK Ochrana přírody 2020.
Schvaluje zadání veřejné zakázky Ošetření významných
stromů obecní zeleně v Klenčí pod Čerchovem 2020
panu Ing. Janu Spěváčkovi, sídlem Hrádek - Čermná 6,
342 01 Sušice, IČO: 64389561.
Schvaluje přijetí dotace na akci: Podpora pro obce, které
mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na
území Plzeňského kraje v roce 2020 z programu PK Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020.
Schvaluje přijetí dotace na akci: Výsadba stromů podél
cyklostezky v k.ú. Klenčí pod Čerchovem z programu
PK: Výsadba stromů pro podporu retence 2020.
Schvaluje zadání veřejné zakázky Výsadba stromů podél
cyklostezky v k.ú. Klenčí pod Čerchovem panu Ing. Karlu Kunešovi, sídlem Klenčí pod Čerchovem 359, 345 34
Klenčí pod Čerchovem, IČO: 61786136.
Schvaluje kroniku městyse Klenčí pod Čerchovem za
rok 2019 a její uzavření za daný rok.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 platné k
30. 9. 2020.
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vydání
knihy o Pivoni a Starém Herštejnu ve výši 5000 Kč.
Schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutý příspěvek dle usnesení 26.30 a pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy.
Ukládá starostovi a účetní městyse připravit návrh výpočtu koeficientu na daň z nemovitostí.
Bere na vědomí zprávy z výborů o činnosti z výboru KV a
VKSO o činnosti.
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Obecně závazné vyhlášky (OZV) vydané v letech 2019-2020
Zastupitelstvo městyse v letech 2019-2020 vydalo celkem 13
OZV z důvodu neaktuálnosti předchozích OZV. Přehled a znění
jednotlivých OZV je na stránkách městyse www.klenci.cz, záložka „Úřad“/ „Vyhlášky a nařízení“. Záměrem zastupitelů nebylo
vytvořit omezení a zákazy pro občany, ale nastavení určitých pravidel jako snaha o lepší životní prostředí, lepší stav zeleně na veřejných prostranstvích a zpříjemnění života občanů.
V roce 2019 byly vydány OZV č. 1/2019 o místním poplatku
ze vstupného, č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, č. 3/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 4/2019 o
místním poplatku z pobytu, č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Všechny uvedené pouze
nahradily původní s odkazem na změny legislativy. Počátkem
roku 2020 byla vydána OZV č. 1/2020, kterou se stanoví školské
obvody základních škol a mateřských škol zřízených městysem
Klenčí pod Čerchovem.
Dne 23. 9. 2020 bylo na zasedání ZM schváleno dalších sedm
OZV. Občané se mohli k návrhům OZV vyjádřit, bohužel nepřišla
žádná připomínka. OZV jsou účinné od 11. 10. 2020 a úřad podle
nich bude postupovat.
OZV č. 02/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Jedním z bodů k ochraně veřejné
zeleně je i zákaz stání, zastavení nebo jízda motorovými vozidly
na veřejné zeleni. Samotné stání je pak zakázáno zákonem, kdy

Zpráva kontrolního výboru
Dne 07.09.2020 výbor zkontroloval
obecně závazné vyhlášky (OZV) zveřejněné na stránkách městyse. Od kontroly
v roce 2019 ZM vydalo OZV č. 1/2019,
2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 1/2020.
Vydáním těchto OZV došlo ke zrušení
OZV č. 2/2014, 1/2017, 1/2018, 3/2018.
Na příštím zasedání ZM (23.09.2020)
dojde ke schválení 7 nových OZV, které
zruší OZV č. 1/2003, 03/2006, 1/2010.
Na stránkách městyse je nutné zveřejnit OZV č. 1/2020, u OZV č. 1/2018 a
03/2018 uvést, že OZV byla zrušena. Od
kontroly v roce 2019 nebyla vydána žádná
nová směrnice. Směrnice se na stránkách
městyse nezveřejňují, protože jsou určeny
pro vnitřní potřebu pracovníků úřadu. Na
stránkách městyse je zveřejněn jednací
řád ZM, organizační řád úřadu městyse,
pracovní řád městyse Klenčí pod Čerchovem, provozní řád sálu KD U Nádraží,
provozní řád budovy stájí v areálu Staré
pošty. Od 1.7.2020 platí řád veřejného pohřebiště a ceník, který je potřeba zveřejnit
na stránkách městyse.
Martin Frei, předseda KV

se jedná o neoprávněné zabrání veřejného prostranství.
OZV č. 03/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v městysu Klenčí pod Čerchovem. V OZV
je vyznačen prostor, kde je vstup psů zakázán, kde je možný pohyb pouze na vodítku. Na ostatních plochách je pak možný volný
pohyb psů.
OZV č. 04/2020, o nočním klidu. Noční klid stanovuje zákon
o ochraně zdraví od 22:00 hod do 06:00 hod.. Výjimku může
městys stanovit pouze ve výjimečných případech v OZV. Jedná
se o tzv. tradiční akce. Další výjimky z nočního klidu může opět
povolit zastupitelstvo v nové OZV.
OZV č. 05/2020, o regulaci hlučných činností. Po dlouhé diskusi a opakovaném hlasování byl schválen návrh, který omezuje
veškeré hlučné činnosti v neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu od 06:00 do 22:00 hod.
OZV č. 06/2020, o užívání plakátovacích ploch v majetku
městyse uvádí plakátovací plochy, kde je povoleno vylepování
plakátů. Platná legislativa zakazuje vylepování na jiných místech.
OZV č. 07/2020, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, jiných akcí v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Mimo podmínek k pořádní kulturních akcí je zde uvedeno, do kdy lze pořádat „kulturní
akce“ ve vnitřních a vnějších prostorách.
OZV č. 08/2020, kterou se vydává požární řád městyse, jež definuje veškeré náležitosti požární ochrany.

Microblading v kosmetickém salonu Renata
Kosmetický salon Renata nabízí ve svém salonu novou
techniku úpravy obočí.
Hostující kosmetička Simona s dlouholetou praxí je ve svém
oboru velmi zkušená tatérka.
A co je vlastně Microblading?
• Microblading obočí je 3D technika. Obočí se netetuje
plošně jako při aplikaci permanentního make-upu, ale
pouze lehkým šrafováním pružnou jednorázovou čepelkou, která umožňuje vytetovat jednotlivé chloupky k
nerozeznání od vlastních. Pomocí metody 3 D vláskování
získáte husté a precizně vytetované obočí.
• Každému tetování předchází rozměření a zakreslení s
korekturou tvaru.
• Partie, kde bude permanentní make-up aplikován, se
ošetří znecitlivujícím krémem, aby tetování nebylo nepříjemné nebo bolestivé.
Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte mě na telefonu:
Renata Maříková
604 721 301
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Juniorfest LIVE
Když nemůže divák do kina, přijde kino k divákovi
S ohledem na vývoj současné situace
organizátoři Mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež Juniorfest vydali v pondělí 19. října oficiální prohlášení
o zrušení letošního festivalu ve formátu, v
jakém se nejen návštěvníkům z Domažlicka prezentoval předchozích dvanáct let.
Pro nejmenší, ale i starší filmové nadšence
je však nadále připravována nejen on-line
verze festivalu, který se odehraje od 13. do
22. listopadu, ale nově také platforma Juniorfest LIVE. V rámci tohoto formátu poběží od 6. do 12. listopadu živé přenosy ze
speciálně zřízeného festivalového studia.
„Aktuálně nelze předvídat, co nás na
začátku listopadu čeká, proto jsme se rozhodli festival přenést z kinosálů přímo do
domácností našich návštěvníků, a to nabídkou živých streamů Juniorfest LIVE
právě v termínu konání festivalu,“ informuje výkonný ředitel Michal Šašek. „Exkluzivní program představíme veřejnosti v

nejbližších dnech. Již nyní mohu potvrdit,
že budeme pravidelně každý den vysílat od
16:00 do 18:00 ze speciálně zřízeného studia,“ doplňuje.
Organizátoři dále uvedli, že studio bude
vybudováno v plzeňském DEPO2015 a
bude přenášet živá setkání s osobnostmi dětského filmu, nabídne i ojedinělé
workshopy. Nebudou však chybět ani
filmy. „Se zástupci České televize jsme
vyjednali například přenosy animovaného seriálu Kosmix. Hlavnímu hrdinovi,
robůtku Kitovi, propůjčil hlas Vojta Kotek
a nejen nejmenší diváci se mohou těšit na
příjemný výukový seriál o vesmíru,“ uvedla Barbora Kyas, programová ředitelka
festivalu. Dále organizátoři jednají o uvedení zbrusu nových dílů Pana Tau, které se
dočkají premiéry na televizních obrazovkách až v příštím roce.
Kompletní program Juniorfest LIVE

bude již brzy uveřejněn na webových
stránkách www.juniorfest.cz. Zde budou
také LIVE přenosy probíhat. Současně
zástupci Juniorfestu jednají s vybranými
VOD platformami, které se do přenosu
taktéž zapojí.
Kromě LIVE přenosů však mají diváci
také volbu zhlédnout od 13. do 22. listopadu vybrané snímky ON-LINE. Jejich
nabídku, včetně trailerů, již nyní naleznete na www.juniorfest.cz v sekci online.
Každý film bude pro jednotlivce či domácnost ke zhlédnutí za pouhých 49 korun.
„V rámci této nabídky aktuálně jednáme
i o exkluzivní on-line premiéře české filmové pohádky Princezna zakletá v čase,“
prozradila něco málo ze zákulisí Judita
Soukupová, ředitelka festivalu. Pro více
informací o programu a aktuálním stavu
doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky festivalu.
Radka Šámalová

28. říjen
Dlouhá cesta k vytouženému demokratickému státu
Letošní oslavy státního svátku budou v
důsledku vládních opatření značně omezené. Pietní
akty u pomníků padlých se
uskuteční bez účasti veřejnosti.
Ke svátku 28. října se
vztahovala i výstava Mezi
orlem a lvem pořádaná
v Muzeu Chodska v Domažlicích. Výstava vychází
ze stejnojmenné publikace. Autoři knihy Kristýna
Pinkrová, Radka Kinkorová, Karel Řeháček a David Pinkr na více

jak 200 stranách popisují situaci na Domažlicku v letech 1914 - 1918.
Válka vždy představovala
podstatný zásah do života obyvatel nejen na frontě, ale také
v zázemí. Válečný konflikt let
1914 - 1918 negativně ovlivnil svou délkou a především
dosud nevídaným nasazením
lidských i materiálních zdrojů
také obyvatelstvo Domažlicka. Život ve městech i na
venkově se musel válečnému
běsnění v mnohém podřídit.
Lidé strádali odchodem živitelů na frontu,

nedostatkem potravin a dalších předmětů
denní potřeby či nemocemi plynoucími
z nedostatečné a nekvalitní výživy. Jejich
občanská práva byla omezena úřední
cenzurou, dařilo se slídilům a udavačům,
kvetla lichva a živořila morálka. Toužebně očekávaného konce války se nakonec
i obyvatelé Domažlicka dočkali a podzim
1918 jim kromě míru přinesl i svobodu,
demokracii a samostatný stát.
Knihu vydal Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích v
roce 2019.
V prodeji v informačním centru Klenčí za
250 Kč.
TIC

OBRAZEM

Sbor, varhany, trubka a zrestaurované barokní tympány uzavřely letošní desátý roočník varhanních koncertů v Klenčí.
Varhaník Přemysl Kšice zahrál několik nádherných varhanních
skladeb, některé společně s trumpetistou Miroslavem Smrčkou, a
nechyběla ani improvizace. Celý koncert završilo Charpentierovo Te Deum, které zazpíval pěvecký sbor Čerchovan a sólisté pod
vedením Marka Vorlíčka. Návštěvníci měli možnost slyšet i nově
zrestaurované tympány, jimiž udával rytmus Karel Kuneš.
Martina Kokaislová

Klenčí pod Čerchovem/Jakubov u Moravských Budějovic: V sobotu 3. října jeli zástupci Výboru pro kulturu, sport a osady zastupitelstva městyse na soutěž o největší vypěstovanou dýni. Za městys
byly dovezeny dvě dýně vypěstované panem Liborem Votípkou a
panem Václavem Langem, kteří dýně městysi do soutěže zapůjčili. Dýně od pana Langa se v soutěži umístila na 2. místě. Dýně od
pana Votípky na 6. místě. Navíc získal městys „čestné uznání za
nejvzdálenější dýni v soutěži v roce 2020“.
Jiří Anderle, předseda VKSO

Výročí úmrtí J. Š. Baara
24. října jsme si připomněli 95. výročí
od úmrtí klenečského rodáka Jindřicha
Šimona Baara. Spisovatel a kněz, který se narodil 7. února 1869 v Klenčí,
se svým dílem zasloužil o popularizaci
Chodska v české literatuře a národním
povědomí.
S přicházejícími dušičkovými svátky
můžete navštívit Baarův hrob na hřbitově v Klenčí, nepřál si, aby na jeho náhrobku bylo uvedeno jméno, proto na
něm stojí následující:
Čtenáři!
Též tvá cesta k hrobu běží,
tož se netaž, kdo zde leží,
které bylo naše jméno,
jaká práce - žití věno.
I své kvítí i své hloží
odnesli jsme na soud Boží,
pokoj máme v tomto hrobě,
Bůh ho jednou dej i tobě.
Pane, smiluj se nad námi!

