ZÁPIS
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 20. 12. 2017
1. Zahájení, jmenování zapisovatele
Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:

Zdeněk Mareš, Miloslava Němečková, 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 12 zastupitelů, 1 zastupitel
je omluven, 2 se dostaví v průběhu zasedání. 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 Martina Freie.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a návrh programu
Ověřovatelé zápisu: František Čipera, Petra Mašinová
Návrhová komise:

Karel Hula, Lubomír Kulík

Hlasování č. 1, o usnesení, že ZM schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou komisi:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Zastupitelé dostali v podkladech program jednání, kde nebyly navrženy žádné změny.
Navržený program k jednání:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zahájení, jmenování zapisovatele.
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání.
Kontrola usnesení.
a. Projednání pořízení publikace o historii Staré pošty.
b. Projednání zápisu z jednání 3. 11. 2017 o rozvoji území v lokalitě u hřbitova.
c. Projednání jmenování kronikáře městyse.
Schválení rozpočtu ÚSC Klenčí pod Čerchovem na rok 2018.
Schválení Směrnice č. 8 – 7/2017 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám.
Projednání zápisu dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem za rok
2017
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na roky 2019 2020.
Schválení návrhu rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na rok 2018.
Schválení návrhu rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce
na rok 2018
Schválení návrhu rozpočtového výhledu Účelového sdružení obcí pro odpadové
hospodářství Lazce na období 2018 – 2021.
Schválení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové
hospodářství Lazce na rok 2018.
Projednání XIX. sněmu SMO Plzeňského kraje v Plzni.
Projednán 14. členské schůze spolku Bavaria Bohemia e. V. v Schönsee.
Schválení dohody mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly pro mateřské školy
v rámci MŠ a ZŠ Klenčí pod Čerchovem.
Schválení smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi Městysem Klenčí
pod Čerchovem o Obcí Nemanice.
Schválení dodatku ke zřizovací listině jednotky SDH Městyse Klenčí pod Čerchovem
o zajišťování požární ochrany pro Obec Nemanice
Projednání přijetí dotace Ministerstva vnitra na vozidlo CAS pro SDH Klenčí
pod Čerchovem.
Projednání darovací smlouvy pozemku p. č. 670 KÚ Klenčí pod Čerchovem se zřízením
věcných břemen na pozemcích 670, 695/3 a 697/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem
s Římskokatolickou farností Klenčí pod Čerchovem a Biskupstvím plzeňským.
Projednání spolufinancování projektu „Revitalizace krajinných dominant v Akčním
spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les“.
Projednání nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Projednání odměňování členů zastupitelstva městyse, rady, výborů s platností
dle příslušných novel zákonů s účinností od 1. 1. 2018.
Projednání stávajícího stavu Pozemkových úprav Klenčí pod Čerchovem.
Schválení studie na rekonstrukci objektů úřadu městyse.
Schválení studie na rekonstrukci objektu MŠ.
Projednání možných variant řešení problematiky GDPR Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Schválení odměny pro pana Jiřího Anderleho a J. O. za organizaci a zajištění pořádku
při martinské pouti 2017
Projednání žádosti pana X.X. o prodej bytu v bytovém domě čp. 330.
Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum
Domažlice, p. s. o finanční příspěvek.
Projednání žádosti pana X.X. o prověření možnosti zřízení herny případně kasina
na území Městyse Klenčí pod Čerchovem a vyjádření právní zástupkyně městyse k této
žádosti.
Schválení Pasportu dopravního značení Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Projednání kalkulace ceny vodného a stočného městyse pro rok 2018.
Projednání rozpočtového opatření č. 11/2017 s platností k 30. 11. 2017 a schválení
rozpočtového opatření č. 12/2017 s platností k 31. 12. 2017.
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33. Projednání inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2017.
34. Projednání investičních akcí pro rok 2018.
35. Projednání finančního příspěvku na dopravní obslužnosti v rámci Plzeňského kraje pro
rok 2018.
36. Projednání vnitřních směrnic, řádů a nařízení Městyse Klenčí pod Čerchovem.
37. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018.
38. Zprávy z výborů o činnosti.
39. Připomínky občanů.
40. Diskuze, závěr.
Hlasování č. 2, o usnesení, že ZM schvaluje navržený program jednání ZM:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

12
0
0

3. Kontrola usnesení
Starosta uvedl, že zprávu o plnění usnesení ZM dostali zastupitelé v podkladech. Dále doplnil
zprávu k následujícím usnesením:
Vstoupit v jednání s panem xxxxxx xxxxx ve věci žádosti na prodej pozemků p.č.
2876/1,2878,755,5,2502/1 v KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Je připraven geometrický plán, bude projednáno na příštím zasedání ZM.
Vstoupit v jednání pana x. xxxxxxxxx ohledně možnosti zřízení herny, případně kasina
na území Městyse Klenčí pod Čerchovem.
Zastupitelé dostali v pokladech vyjádření právní zástupkyně. Jednání s panem xxxxxxxx
proběhlo, ale nepředložil žádný návrh. Bude projednáno v bodě č. 29.
Všem výborů připravit plán činnosti na rok 2018 a ten předložil ZM ke schválení
na zasedání dne 20. 12. 2017.
Bude projednáno v bodě č. 38.
Starosta vyzval zastupitele a následně přítomné občany, zda mají otázky nebo připomínky
ke zprávě o plnění usnesení. Nikdo z přítomných neměl 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.
a. Projednání pořízení publikace o historii Staré pošty
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v podkladech dvě možnosti. První možností je, že pan
Špaček zpracuje publikaci pouze o Staré Poště a zemské stezce. Vydavatelem bude městys
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a ponese veškeré náklady na pořízení. Druhou možností je zpracování paní xxxxxxxxx, která
bude zpracovávat publikaci o historii poštovnictví na Domažlicku, kde hlavním nositelem
bude Stará pošta v Klenčí. Publikaci bude spolufinancovat Kdyně, Horšovský Týn, Staňkov a
možná i Domažlice. Vydání bude pro městys levnější, a proto je to podle něj lepší varianta.
To i z toho důvodu, že budou-li zpracovány dvě publikace na podobné téma, nepřinese to nic
dobrého.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 4, o usnesení, že ZM schvaluje pořízení publikace o poštovnictví a Staré
poště v rámci dalších obcí okresu Domažlice:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 5, o usnesení, že ZM ukládá Starostovi uzavřít s autorkou publikace
o poštovnictví na Domažlicku a Staré poště v Klenčí smlouvu po schválení odměny
radou městyse:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen. Starosta dále uvedl, že po schválení odměny RM vstoupí s autorkou
publikace v jednání.
b. Projednání zápisu z jednání 3. 11. 2017 o rozvoji území v lokalitě u hřbitova
Starosta uvedl, že zápis z tohoto jednání dostali zastupitelé v podkladech. Z jednání vyplynula
shoda pokračovat s komunikací směrem k areálu kasáren, který má nyní pronajatý firma
Hrbáček. Proběhne jednání s projektantem, jak velká plocha bude k realizaci komunikace
potřeba a navrhne řešení napojení na stávající komunikaci v areálu kasáren. Pokud tento
projekt bude realizovatelný, proběhne jednání s majiteli pozemků o ceně odkupu za potřebné
pozemky.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 6, o usnesení, že ZM bere na vědomí zápis z jednání 3. 11. 2017 k rozvoji
oblasti u hřbitova a další kroky ve věci jednání o rozvoji ve zmíněném území:
PRO
:
12
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Na zasedání se dostavila zastupitelka Němečková, je přítomno 13 zastupitelů.
c. Projednání jmenování kronikáře městyse
Starosta uvedl, že každá obec je ze zákona povinna vést kroniku. Od 1. 1. 2018 nastupuje
do Domu přírody paní xxxxxx xxxxxxxxxkterá má zájem kroniku psát. Nejprve dopíše
chybějících roky 2012 až 2017 a pak bude v psaní průběžně pokračovat. S podklady pro psaní
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kroniky jí budou pomáhat další zájemci, kteří však nechtějí kroniku psát fyzicky, ale mají
zájem se na její tvorbě podílet.
Zastupitel Zahoř: Bude kronika psaná nebo bude většina materiálu vlepena do kroniky?
Starosta: Kronika bude ručně psaná a k tomu bude vedena i elektronicky.
Hlasování č. 7, o usnesení, že ZM schvaluje paní xxxxxxxxxza xxxxxxxxxx městyse:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
4. Schválení rozpočtu ÚSC Klenčí pod Čerchovem na rok 2018
Starosta uvedl, že návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce městyse, žádná připomínka
k rozpočtu nepřišla. Všechny plánované investiční akce na rok 2018 jsou v rozpočtu zahrnuty.
Jedná se o opravu komunikací v dolní části Klenčí, opravy stávajícího vodovodního řadu,
u kanalizace se bude jednat o projektovou přípravu, v případě získání dotace se bude
realizovat oprava topného systému v kulturním sále, zajištění bezbariérového přístupu do
zdravotního střediska, oprava Pomníku obětem 1. světové válce, oprava opěrné zdi naproti
faře, oprava smuteční síně na hřbitově, oprava střechy na DPS, pořízení velké cisterny (CAS)
a zásahového vozidla DA pro SDH, kde budeme mít dotace. Dále se navyšuje příspěvek na
Masarykovu ZŠ a MŠ, příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňského kraje. Náklady na vnitřní
správu tvoří přibližně 20 % rozpočtu. Městys splácí stále dva úvěry, kdy splatnost prvního je
v roce 2023. Rozpočet je v tuto chvíli brát spíše jako živí mechanismus, který se bude během
roku měnit formou rozpočtových opatření s ohledem na aktuální vývoj financí a úspěšnost
získaných dotací.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 8, o usnesení, že ZM schvaluje rozpočet na rok 2018 jako přebytkový
s celkovými příjmy ve výši 23 467 000 Kč, výdaji ve výši 20 812 000 Kč a financováním
ve výši 2 655 000 Kč:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 9 o usnesení, že ZM schvaluje pravidlo pro rozpočet 2018: Výdajové části
rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku
2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek
a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
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5. Schválení Směrnice č. 8 – 7/2017 k rozpisu rozpočtu a jeho změnám
Starosta uvedl, že se jedná o směrnici k rozpočtu, která pomáhá po účetní stránce řešit
rozpočet. Ve směrnici navrhl změnit částku pro schvalování rozpočtových změn RM
z 300 000 Kč na 500 000 Kč. Činí tak proto, že v každém případě dostane všechny ZM na
vědomí na prvním zasedání ZM po jejich schválení RM. Rozpočtové změny jsou po schválení
RM zveřejněny na úřední desce.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 10 o usnesení, že ZM schvaluje Směrnici č. 8 – 7/2017 k rozpisu rozpočtu
a jeho změnám s účinností 1. 1. 2018:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen. Starosta dále uvedl, že směrnici dále projedná RM.
6. Projednání zápisu dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem
za rok 2017
Starosta uvedl, že zápis dostali zastupitelé v podkladech. Dílčí audit byl proveden od ledna
do října 2017. V březnu 2018 proběhne audit zbytku roku 2017. Při dílčím auditu nebyly
shledány žádné nedostatky.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 11 o usnesení, že ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem za rok 2017:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu DSO Svazek Domažlicko na roky
2019 - 2020
Starosta uvedl, že střednědobý výhled dostali zastupitelé v pokladech a byl zveřejněn na
úřední desce. Městys je členem svazku a dle platných stanov musí střednědobý výhled a
rozpočet schválit všechny členské obce. Rozpočet bude schvalován v dalším bodě.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 12 o usnesení, že ZM schvaluje střednědobý rozpočtový výhled DSO
Svazku Domažlicko na roky 2019 – 2020:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
8. Schválení návrhu rozpočtu DSO Svazku Domažlicko na rok 2018
Starosta uvedl, že se jedná o rozpočet vyrovnaný s celkovým příjmy a výdaji 5 124 000 Kč.
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Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 13 o usnesení, že ZM schvaluje rozpočet DSO Svazku Domažlicko
2018 jako vyrovnaný s celkovými příjmy 5 124 000 Kč a výdaji 5 124 000 Kč:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

na rok
13
0
0

9. Schválení návrhu rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství
Lazce na rok 2018
Starosta uvedl, že městys je i v tomto případě členem sdružení a dle platných stanov musí
rozpočet a střednědobý výhled schválit všechny členské obce. Rozpočet je navržen jako
schodkový s příjmy 157 000 Kč a výdaji 177 000 Kč. Schodek bude vyrovnán z rezervy
sdružení, která je na účtu. Střednědobý výhled bude schvalován v dalším bodě.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 14, o usnesení, že ZM schvaluje rozpočet DSO Lazce na rok 2018 jako
schodkový s celkovými příjmy 157 000 Kč a výdaji 177 000 Kč:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
10. Schválení návrhu rozpočtového výhledu Účelového sdružení obcí pro odpadové
hospodářství Lazce na období 2018 - 2021
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 15, o usnesení, že ZM schvaluje rozpočtový výhled DSO Lazce na období
2018 – 2021:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
11. Schválení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Účelového sdružení obcí
pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2018
Starosta uvedl, že výkaz sestavený k říjnu 2017 dostali zastupitelé v podkladech.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 16, o usnesení, že ZM schvaluje výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO
Lazce sestavený k 10/2017:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
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12. Projednání XIX. sněmu SMO Plzeňského kraje v Plzni
Starosta uvedl, že sněm proběhl na radnici města Plzně. Podrobnou zprávu z jednání sněmu
dostali zastupitelé v podkladech, včetně všech dalších dokumentů, které byly projednány.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 17, o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu starosty a dokumenty z XIX.
sněmu SMO Plzeňského kraje:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
13. Projednání 14. členské schůze spolku Bavaria Bohemia e. V. v Schönesee
Starosta uvedl, že schůze spolku proběhla 26. 11. 2017, kdy byl volen nový předseda, resp.
předsedkyně. Městys je členem tohoto spolku. Spolek zajišťuje kulturní a společenskou oblast
mezi českou a německou stranou, konkrétně pak mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí. Jedná
se společné českoněmecké akce, kdy tento spolek mimo jiné zajišťuje tlumočníky
na společných akcích.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 18, o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu starosty ze 14. členské schůze
spolku Bavaria Bohemia e. V. v Schönesee:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
14. Schválení dohody mezi Městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly pro
spádovost mateřské školy v rámci MŠ a ZŠ Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že návrh dohody dostali zastupitelé v podkladech. Obec Díly již smlouvu
schválila. Mají uzavřenou dohodu s Postřekovem a po případném s chválení s Klenčím, budou
jejich děti moct chodit i do Klenčí. To může vyrovnat případný úbytek dětí v MŠ. Na druhou
stranu podle zákona budeme muset od roku 2021 umístit v MŠ i dvouleté děti. Z tohoto
důvodu se bude pravděpodobně navyšovat kapacita MŠ a musí se připravit prostory pro
dvouleté děti.
Zastupitel Kulík: Jaký názor má na dohodu MŠ a ZŠ?
Starosta: Ředitelka ZŠ a MŠ s touto dohodou souhlasí. Pokud budeme mít volná místa,
budeme mít za povinnost přijmout i děti z Dílů, když budou mít jejich rodiče zájem. V tuto
chvíli chodí děti z Dílů do Postřekova. Zájem mohou mít rodiče, kteří pracují přímo v Klenčí.
Hlasování č. 19, o usnesení, že ZM schvaluje dohodu mezi Městysem Klenčí
pod Čerchovem a Obcí Díly pro společný obvod Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí
pod Čerchovem v rámci MŠ:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
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Návrh byl schválen.
15. Schválení smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi Městysem
Klenčí pod Čerchovem a Obcí Nemanice
Starosta uvedl, že se smlouva bude schvalovat až na dalším zasedání ZM, protože se starostou
Nemanic zatím nebyla dohodnuta konečná verze. Po domluvě s hasiči je potřeba rozhodnout
o způsobu financování.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
16. Schválení dodatku ke zřizovací listině jednotky SDH Městyse Klenčí
pod Čerchovem o zajišťování požární ochrany pro Obec Nemanice
Starosta uvedl, že tento bod bude projednán na dalším zasedání až po schválení smlouvy
o spolupráci.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
17. Projednání přijetí dotace Ministerstva vnitra na vozidlo CAS pro SDH Klenčí
pod Čerchovem
Starosta uvedl, že dotace je schválená ve výši 2 500 000 Kč z Ministerstva vnitra a 500 000
Kč z Plzeňského kraje. Je možné získat ještě další zdroje, např. od Agrofertu. Celkové
náklady na pořízení vozidla jsou v rozmezí 6 000 000 až 6 500 000 Kč. Zbytek ceny městys
zaplatí z rozpočtu. Dotace je formou předfinancování. Za vozidlo městys uhradí celou částku
a zpětně budou vráceny finance v rámci dotací. Starosta bude navrhovat přijetí dotace, protože
nepředpokládá, že bude v budoucnosti jiný dotační program. Současná technika je nejstarší
na okrese. Po schválení přijetí dotace, budou zahájena administrace dotace a samozřejmě
soutěž dodavatele. Vše bude projednáváno radou městyse.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 20, o usnesení, že ZM schvaluje přijetí dotace z programu Ministerstva
vnitra na pořízení vozidla CAS pro SDH Klenčí pod Čerchovem na vozidlo CAS pro
SDH Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
18. Projednání darovací smlouvy pozemku p. č. 670 KÚ Klenčí pod Čerchovem
se zřízením věcných břemen na pozemcích 670, 695/3 a 697/2 KÚ Klenčí pod
Čerchovem s Římskokatolickou farností Klenčí pod Čerchovem a Biskupstvím
plzeňským
Starosta uvedl, že jednal se zástupcem Biskupství Plzeňským. V rámci této smlouvy by církev
darovala městysu pozemek v jejím vlastnictví na hřbitově. Jedná se přibližně o 1/3 plochy
hřbitova. Podmínkou bezúplatného převodu je zřízení věcného břemena pořádání církevních
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obřadů na darovaném pozemku, ale i na dalších pozemcích, které na hřbitově městys vlastní
ve prospěch církve. Právní zástupkyně městyse není dohodě nakloněna právě z důvodu
věcných břemen. Věcným břemen dojde k znehodnocení pozemků. Přesto lze říci, že hřbitov
na svém místě bude i za 100 let a těžko bychom tam mohli přemýšlet o něčem jiném. Proto
nemyslí, že bude břemeno velkou komplikací. Naopak, městys získá značnou část hřbitova.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 21, o usnesení, že ZM schvaluje darovací smlouvu (městys jako
obdarovaný) na pozemek p. č. 670 KÚ Klenčí pod Čerchovem s Římskokatolickou
farností Klenčí pod Čerchovem a zřízení věcných břemen pro konání církevním obřadů
na pozemcích 670, 695/3 a 697/2 KÚ Klenčí pod Čerchovem v majetku městyse ve
prospěch Římskokatolické farnosti Klenčí pod Čerchovem a Biskupství plzeňského
(jako stran oprávněných):
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
19. Projednání spolufinancování projektu „Revitalizace krajinných dominant
v Akčním spolku Čerchov plus / Naturpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO
Český les
Starosta uvedl, že se jedná o spolufinancování projektu Revitalizace Starého Herštejnu. ZM
stanovilo podmínku, že se musí do tohoto projektu zapojit minimálně 5 obcí, aby i městys
spolufinancoval práce. Připojil se Mnichov a Mikroregion Dobrohost, který sdružuje přibližně
10 obcí. Do projektu se možná připojí i Postřekov, dnes projednává tamní ZM tento bod.
V první fázi všechny zapojené obce musí zafinancovat 350 000 Kč za prováděcí projektovou
dokumentaci. V druhé etapě se bude jednat o stavební část, která se bude realizovat v roce
2018 nebo 2019. Projekt byl prezentován na třech českoněmeckých setkáních jako jeden
z velmi zajímavých.
Zastupitel Kulík: Jaká částkou se bude podílet městys?
Starosta: Celkový rozpočet je cca 3 120 000 Kč, podíl městyse bez zapojení Postřekova bude
cca 1 200 000 Kč. Dotace na tento projekt je ve výši 90 %, která bude zpětně proplacena.
Po přijetí dotace bude částka, kterou za tento projekt zaplatí městys ze svého rozpočtu
157 000 Kč.
Zastupitelka Němečková: Co se tam bude v rámci projektu dělat?
Starosta: Projekt byl již projednáván na předchozím zasedání ZM a zastupitelé jej dostali
v podkladech. Bude se mimo jiné zajišťovat věž, kácet stromy kolem ní, upravovat přístupová
cesta včetně laviček.
Hlasování č. 22, o usnesení, že ZM schvaluje spolufinancování podílu Městyse Klenčí
pod Čerchovem v I. etapě v rámci projektu: „Revitalizace krajinných dominant
v Akčním spolku Čerchov plus / Narurpark Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český
les“:
PRO
:
13
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PROTI
:
ZDRŽEL SE :

0
0

Návrh byl schválen.
Starosta dále uvedl, že na projektu Čerchov se pracuje, probíhá veřejná soutěž o dodavatele.
Měla by být vytvořena studie. Projekt Lučina je též v přípravě, bude výběrové na zpracovatele
projektu.
20. Projednání nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků
Starosta uvedl, že se jedná o úpravu způsobu odměňování uvolněných i neuvolněných členů
zastupitelstev všech územních samosprávných celků. Uvolnění mají pevnou částku,
u neuvolněných je stanovena maximální výše odměny. V našem případě se jedná o odměnu
starosty, místostarosty, členů rady, zastupitelů, předsedů výborů a členů výborů.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 23, o usnesení, že ZM bere na vědomí nařízení vlády č. 318/2017
11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

ze dne
13
0
0

21. Projednání odměňování členů zastupitelstva městyse, rady, výborů s platností dle
příslušných novel zákonů s účinností od 1. 1. 2018
Starosta uvedl, že vydaný zákon mění cca 10 dalších zákonů, včetně zákona o obcích. Od 1. 1.
2018 platí nový systém odměňování zastupitelů. Není již možné pobírat odměnu člena RM
a současně odměnu člena ZM. Tedy tzv. kumulace funkcí. Nyní je potřeba rozhodnout dle
nového zákona o odměnách za více funkcí.
Jedna z možností je schválit zastupitelům souhrn odměn za jednu až tři funkce, např. člen
RM, předseda výboru, člen výboru. Druhou možností je neschválit souhrn odměn, kdy bude
vyplácena pouze odměna za nejvyšší odměňovanou funkci. Např. kombinace člen RM
a předseda výboru by dostával odměnu pouze jako člen RM. Poslední nejjednodušší možností
je po schválení nesouhrnné odměny a následně stanovení odměny na jméno. Po schválení této
varianty budou mít všichni zastupitelé stejnou odměnu jako před změnou zákona. Po
konzultaci s účetní městyse se jedná o účetně nejjednodušší variantu. V případě rezignace
zastupitele, odměna zanikne dnem rezignace a nový zastupitel získá odměnu, až po složení
slibu.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 24, o usnesení, že ZM schvaluje formu vyplácení odměn neuvolněným členů
ZM dle novely zákona č. 99/2017 Sb., které nebudou poskytovány v souhrnné variantě:
PRO
:
13
PROTI
:
0
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ZDRŽEL SE :

0

Návrh byl schválen.
Na zasedání ZM se dostavil zastupitel Mareš, je přítomno 14 zastupitelů.
Hlasování č. 25, o usnesení, že ZM schvaluje stanovení odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva městyse dle tab. 1 tohoto usnesení. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě nového člena zastupitelstva (nástupu
náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Tab. č. 1 – Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
Příjmení a jméno
Anderle Jiří
Čipera František
Hnyk Jiří
Hula Karel
Jankovský Vlastimil
Kobesová Anna
Kulík Lubomír
Lehanka Václav
Mareš Zdeněk
Mašinová Petra
Němečková
Osvald Josef
Smazal Pavel
Zahoř Petr

Odměna za
funkci
Předseda VKS
Předseda KV
Člen RM
Místostarosta
Člen RM
Předseda FV
Člen RM
Člen ZM
Člen KV
Člen ZM
Předseda OV
Člen ZM
Předseda VVUP
Člen ZM

Výše odměny
600
600
1200
9000
1600
600
1400
200
400
200
600
200
800
200

Účinnost k datu
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018
1. 1. 2018

Vysvětlivky: ZM = zastupitelstvo městyse, RM = rada městyse, VKS = výbor pro kulturu
a sport, KV = kontrolní výbor, FV = finanční výbor, OV = osadní výbor, VVUP = Výbor
pro výstavbu a územní plánování.
Starosta dále uvedl, že každý zastupitel může mít s městysem uzavřenou dohodu o provedení
práce na činnost, která se netýká úřednické práce. Mimořádnou odměnu může zastupitel
obdržet pouze po chválení ZM.
22. Projednání stávajícího stavu Pozemkových úprav Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že v podkladech dostali zastupitelé zápis ze závěrečného jednání, které
proběhlo 27. 11. 2017 v sále kulturního domu u nádraží. Následovat bude v první fázi
obeslání všech vlastníků do 3 měsíců od tohoto závěrečného jednání s návrhem konečného
znění pozemkových úprav. Pokud se nikdo neodvolá, bude ve druhé fázi tj. po 6 měsících
zaslán další dopis, proti kterému se již nelze odvolat, resp. k odvolání již není brán zřetel.
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Následně bude proveden zápis do Katastru nemovitostí. Zaniknou všechny nájemní smlouvy
na pozemky, kterých se pozemkové úpravy týkají. Bude nutné uzavřít nové nájemní
smlouvy. Při uzavření kupní, darovací smlouvy nebo bezúplatného převodu v době mezi první
a druhou fází bude nutné uvést současný i budoucí stav v katastru nemovitostí. Všichni
vlastníci pozemků si po druhé fázi v rámci pozemkových úprav budou moct nechat zdarma
vykolíkovat své pozemky. Toto však platí pouze na první vykolíkování. Každé další je již
zpoplatněno. Všichni majitelé pozemků si v rámci pozemkových úprav budou muset dělat
nová daňová přiznání, přestože se nezmění výměra pozemku, ale označení pozemků ano. Pro
městys to dále bude znamenat, že může žádat o realizaci některých opatření, např. přivedení
cyklostezky do Klenčí, na Výhledy, úprava cesty na Chodov.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 26, o usnesení, že ZM bere na vědomí zápis ze závěrečného jednání
k Pozemkovým úpravám ze dne 27. 11. 2017 v Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
23. Schválení studie na rekonstrukci objektu úřadu městyse
Starosta uvedl, že 15. 12. 2017 proběhla prezentace studie na rekonstrukci budovy úřadu
městyse za přítomnosti několika zastupitelů. V první fázi dojde k přestavbě stávajícího
objektu, v druhé fázi přístavba. V budově úřadu by mělo dojít k efektivnějšímu využití prostor
s cílem situovat celý úřad o patro níže, aby byl dostupnější obyvatelům. Druhá část se týká
přístavby v prostoru, kde je v tuto chvíli objekt v soukromém vlastnictví. V případě
odkoupení objektu a získání potřebné dotace by došlo k jeho přestavbě. Zde by vznikl prostor
pro knihovnu, zasedací místnost, poštu nebo podatelnu. Základní umělecká škola by ráda
využila prostory v bývalých kasárnách, kde máme nyní umístěnou knihovnu. Nová zasedací
místnost by se dala využívat i jako obřadní síň.
Zastupitel Osvald: Je ve studii řešen bezbariérový přístup?
Starosta: Bezbariérový přístup bude v propojovací části mezi stávající budovou a přestavěnou
budovou. Celkový projekt lze realizovat samozřejmě pouze se získáním dotace. Je ale možné
jej realizovat po etapách s dílčími dotacemi. Nyní je hotový podklad, který je možné využít
k jednání o dotační podpoře. Jen doplňuji, že studie byla schválena zastupitelstvem.
Zastupitelka Němečková: Co když soukromý vlastník budovu neprodá?
Starosta: V tom případě se nebude projekt přístavby realizovat.
Zastupitel Kulík: Studii nepodpořím, protože by měla být pouze na nemovitosti v majetku
městyse, ne zahrnovat nemovitost v soukromém vlastnictví.
Zastupitel Mareš: Byl jsem na té prezentaci, pozemek vedle úřadu také nepatří městysi. Měl
by se řešit problém s parkovacími místy, navrhované jsou příliš daleko. Místo přístavby bych
udělal parkoviště. Často není v okolí úřadu ani kde parkovat.
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Starosta: Projekt na parkovací místa se neřeší v rámci studie na úřad, ale v projektu
na rekonstrukci centra obce. Projekt byl vypracován ještě za předchozího ZM a v roce 2014
bylo vydáno platné stavební povolení, které bylo v roce 2016 prodlouženo. V tuto chvíli je
možnost získat dotace na realizaci alespoň spodní části náměstí u Domu přírody ze státního
fondu životního prostředí jako parkoviště pro Dům přírody. Pokud bude dotace získána, bude
spolu s dostavbou stájí realizováno v roce 2019. V projektu je na náměstí před Baarovo
domem umístěna kašna, které zamezí parkování na náměstí. U úřadu by měla vzniknout
podélná parkovací místa. Víme, že to určitě není ideální, proto je možné, že dojde k úpravě
projektu. V příštím roce chceme nad kostelem kolem Robinsonu odstranit travnatý pás a
prostor vysypat štěrkem. Vzniknou tam čtyři podélná parkovací místa, kde budou parkovat
zejména vozidla úřadu a zaměstnanců. Mělo by tak dojít k výraznému uvolnění parkovacích
míst před úřadem. Budovat parkoviště na travnaté ploše vedle budovy úřadu není dobrý
nápad.
Zastupitel Osvald: Ten pozemek není majetkem městyse.
Starosta: Je to soukromý pozemek, ale majitel je ochoten pozemek prodat za cenu, kolik stála
demolice objektů na tomto pozemku. Ale to už jsme se odchýlili od studie k úřadu.
Zastupitelka Němečková: Pokud bude na náměstní kašna, kde budou parkovat auta?
Starosta: Byl by problém i s poutí, protože by tam již pouťové atrakce nezajely. Jednou
z variant je umístění kašny do parčíku pod kostelem, kde by se vytvořila určitá klidová zóna.
Nyní budeme však řešit pouze spodní část náměstí.
Hlasování č. 27, o usnesení, že ZM schvaluje studii na rekonstrukci budovy Úřadu
Městyse Klenčí pod Čerchovem zpracovanou architekty Ateliéru VAS:
PRO
:
10
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
4
(Hnyk, Kulík, Mareš, Osvald)
Návrh byl schválen.
Starosta dále uvedl, že se bude realizovat první fáze. Případná druhá fáze, až podle jednání
s majiteli vedlejší budovy, zda budou ochotni objekt za odpovídající cenu prodat.
24. Schválení studie na rekonstrukci objektu MŠ
Starosta uvedl, že stávající budova MŠ nevyhovuje z několika důvodů. Tím hlavním je však
hygienický. Děti chodí přes kuchyni do ložnice, přes jídelnu ze šatny do heren. Studií dojde
k oddělení sociální části od části obytné. Před realizací studie bude zateplena stávající budova,
byla již podána žádost o dotaci. V současné době čekáme na vyjádření. V přístavbě by měla
být jídelna, kuchyně a sociální zařízení. Kapacita kuchyně bude 100 strávníků, kapacita
školky bude 50 až 60 dětí. Na střeše přístavku je možné mít v budoucnu terasu. Velmi
orientační rozpočet je 14 000 000 Kč a nelze rekonstrukci realizovat bez dotace. Bude se
jednat o dlouhodobý projekt i s ohledem na firmu Terrakachle, která je nyní v bývalých
jeslích a nemůžeme ji jen tak vystěhovat.
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Zastupitelka Mašinová: Neuvažovalo se o třech odděleních, když se budou muset přijímat
i dvouleté děti?
Starosta: Studie byla vypracována dle požadavků zejména pracovníků MŠ, kteří lépe než my
vědí, jak by měl provoz vypadat. Některé prostory jsou navrženy variabilně. Na základě této
studie již můžeme shánět dotace a následně zařizovat projekt.
Hlasování č. 28, o usnesení, že ZM schvaluje studii na budovu Mateřské
pod Čerchovem zpracovanou architekty Ateliéru VAS:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

školy
:
:
:

Klenčí
14
0
0

25. Projednání možných variant řešení problematiky GDPR Městyse Klenčí
pod Čerchovem
Starosta uvedl, že Evropská unie schválila novou směrnici GDPR o ochraně osobních údajů,
která platí pro celou Evropskou unii. Na jejím základě bude potřeba nejprve provést analýzu
úřadu a všech budov, kde se pracuje s osobními údaji, škola, školka a možná i Dům přírody.
Pak dojde k odstranění všech zjištěných vad. Následně pak jednou měsíčně bude na úřadě
pověřenec, který bude každý měsíc dojíždět a kontrolovat, zda je vše podle směrnice. Nelze
mít např. na stole v kanceláři položenou smlouvu, musí být uložena v uzamykatelné skříni
apod. Z tohoto důvodu byly už na matriku zakoupeny dvě nové skříně s bezpečnostními klíči.
Z důvodu ochrany osobních dat již na úřední desce městyse nezveřejňujeme jména a příjmení
žadatelů, ale pouze jejich iniciály. Potom nebude možné zřejmě ani toto. Problematiku GDPR
lze řešit třemi způsoby. Nejlevnější a časově nejnáročnější varianta je, že si budeme vše
vyřizovat sami. Pravděpodobně bychom museli přijmout dalšího zaměstnance, který však
bude mít perfektní znalosti v práci s osobními daty. Druhou možností je, že si zpracujeme
analýzu, nápravná opatření sami a firma nám dodá pověřence. Náklady jsou až 100 000 Kč
ročně za pověřence. Poslední je možnost na klíč, kdy firma udělá analýzu, navrhne způsob
odstranění závad a zajistí i pověřence. Tato možnost je nejdražší, poskytuje jí pouze firma
GDPR služby, přesto je to pro nás s minimální prací. Svazek Domažlicko nechal zpracovat
nabídky pro druhou a třetí možnost. Starosta se přiklání k poslední variantě, kterou si nyní
bere více obcí.
Zastupitel Kulík: První varianta by asi nebyla nejlevnější, protože bychom museli platit
dalšího zaměstnance. Osobně jsem pro variantu na klíč. Bylo by dobré udělat nabídku od více
firem a vybrat nejlevnější nabídku.
Starosta: Máme nabídky od tří firem. Firma Catania bez analýzy. Firma Keystone v rámci
Svazku Domažlicko analýza odpovídající firmě GDPR služby a pověřenec o něco levnější.
Uvedené částky jsou pouze za úřad, škola nad 130 dětí bude muset mít také svého pověřence.
Na uvedené firmy však nemáme žádné reference. Postřekov chce spolupracovat s firmou
Catania, dalších 5 obcí již podepsalo s firmou GDPR služby. Nejlevnější nabídku předložila
firma Catania.
Zastupitelka Němečková: Ty peníze by se daly využít smysluplněji.
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Starosta: Ano, třeba oprava schodů ke kostelu. Bohužel se musíme touto směrnicí řídit,
případné sankce jsou v řádech statisíc Eur.
Zastupitel Mareš: Evropská unie vymyslí směrnici, ale peníze žádné neposkytne, kde na to
obce mají brát? Tento bod měla projednat RM a pak ho předložit ZM.
Zastupitel Kulík: Prvotní analýza bude velká částka, ale trh se bude vyvíjet a příští rok mohou
být ceny nižší.
Starosta: Smlouva o dílo by měla být uzavřena na 1 rok a pak jí vyhodnotíme. Je možné,
že nebudeme potřebovat pověřence každý měsíc, ale možná jen dvakrát do roka. Firma GDPR
služby nabízí analýzu. Analýza bude při objednávce v tuto chvíli provedena až někdy v únoru.
Je možné bod odložit na další zasedání ZM, ale pak už nebude moc času na její provedení.
Zastupitelka Mašinová: Byla bych pro firmu GDPR služby, protože má nejlepší reference.
Smlouvu uzavřít pouze na 1 rok.
Hlasování č. 29, o usnesení, že ZM schvaluje variantu zpracování agendy v rámci GDPR
při variantě Firma + obec, při které firma zajistí kompletní správu od analýzy
po pověřence pro ochranu osobních dat:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 30, o usnesení, že ZM schvaluje firmu GDPR Služby s.r.o., sídlem:
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 28715764, pro zpracování osobních údajů dle
nařízení EU 2016/679:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 31, o usnesení, že ZM schvaluje smlouvu o dílo se společností GDPR Služby
s.r.o. na zpracování analýzy v souladu s nařízením EU 2016/679, smlouvu o poskytování
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce od 1000 do 2000 obyvatel
s platností na 1 rok:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
26. Schválení odměny pro pana Jiřího Anderleho (zastupitel) a X.X. za organizaci a
zajištění pořádku při martinské pouti 2017
Starosta uvedl, že navrhuje celkovou odměnu pro oba dva ve výši 2 500 Kč.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 32, o usnesení, že ZM schvaluje odměnu pro pana Jiřího Anderleho
(zastupitel) a X.X. za organizaci martinské pouti v Klenčí pod Čerchovem ve výši 2 500
Kč hrubého společně pro oba:
PRO
:
14
PROTI
:
0
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ZDRŽEL SE :

0

Návrh byl schválen.
27. Projednání žádosti pana X.X. o prodej bytu v bytovém domě čp. 330
Starosta uvedl, že v bytovém domě čp. 330 jsou v pronájmu bytové prostory v majetku
městyse a příjem z jejich pronájmu je cca 1 500 000 Kč ročně do rozpočtu městyse. Protože
by nyní těžko ZM rozhodovalo o prodeji pouze jedné části objektu, navrhl žádost neschválit.
Činí tak i dle doporučení právní zástupkyně městyse.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 33, o usnesení, že ZM neschvaluje žádost pana X.X. o odkoupení bytu
v bytovém domě čp. 330:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen (žádost neschválena).
28. Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum
Domažlice, p. s. o finanční příspěvek
Starosta uvedl, že žádost je podávána každý rok a vždy byla zamítnuta. Z tohoto důvodu
navrhl žádost neschválit.
Zastupitelka Mašinová: Měli bychom schválit aspoň 1000 Kč příspěvek, může to potkat
kohokoliv z nás a nikdy nevíme, kdy toto sdružení budeme potřebovat.
Místostarosta Hula: Na RM jsme se dohodli, že příspěvky budeme schvalovat pouze
organizacím, kde bude někdo z Klenčí.
Zastupitel Anderle: V předchozím ZM jsme začali schvalovat podobné příspěvky a začalo
chodit stále víc žádostí. Z tohoto důvodu jsme se dohodli, že budeme schvalovat pouze
žádosti, kde bude občan z Klenčí.
Zastupitel Mareš: Jedná se o organizaci v rámci okresu, měla by se schválit aspoň minimální
částka.
Starosta navrhl žádost neschválit, zastupitelka Mašinová podala protinávrh žádost schválit
s příspěvkem ve výši 1000 Kč. Nejprve proběhne hlasování o protinávrhu.
Hlasování č. 34, o usnesení, že ZM schvaluje žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s. o finanční příspěvek ve výši 1 000
Kč:
PRO
:
5
PROTI
:
9
(Anderle, Čipera, Hnyk, Hula, Lehanka, Kobesová, Kulík, Osvald, Zahoř)
ZDRŽEL SE :
0
Návrh nebyl schválen.
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Hlasování č. 35, o usnesení, že ZM neschvaluje žádost Svazu neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s. o finanční
příspěvek:
PRO
:
11
PROTI
:
3
(Mareš, Mašinová, Němečková)
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen (žádost neschválena).
Starosta uvedl, že v letošním roce byla na příspěvky určena částka ve výši 200 000 Kč, příští
rok je v rozpočtu určena částka ve výši 220 000 Kč.
29. Projednání žádosti pana R. H. o prověření možnosti zřízení herny, případně
kasina na území Městyse Klenčí pod Čerchovem a vyjádření právní zástupkyně
městyse k této žádosti
Starosta uvedl, že pan xxxxxxx do dnešního dne nepředložil žádný konkrétní návrh. Bude
písemně požádán o sdělení konkrétního záměru v jakém objektu, zda hernu nebo kasino. Není
úplně dobré mít v Klenčí hernu nebo kasino. Od 1. 1. 2018 se mění legislativa a zakazuje
v hospodách a barech automaty. Ty lze provozovat pouze k tomu určených hernách a
kasinech.
Zastupitel Anderle: Mohl by svůj záměr přednést na zasedání ZM.
Starosta: Můžeme na zasedání ZM pozvat pana xxxxxxxxx , ale ten je pouze prostředník
developera.
Zastupitel Kulík: V prvotní žádosti píše, že chce po obci vyhledat vhodný objekt. Z toho
usuzuji, že žádný záměr nemá. Nelíbí se mi herna nebo kasino přímo v obci, kdyby byl
vhodný objekt mimo obec, mohlo by se o tom uvažovat. Byl by to příjem do rozpočtu
městyse.
Starosta uvedl, že o žádosti nebude rozhodnuto a panu xxxxxxxxx bude odpovězeno, že musí
konkretizovat žádost.
30. Projednání Pasportu dopravního značení Městyse Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že rozpočet na realizované dopravní značení dostali zastupitelé v podkladech
dodatečně, protože byl doručen den před zasedáním. Na minulém zasedání ZM byly navrženy
změny, z nichž nebude realizována jednosměrná silnice kolem kostela, byl by problém
s dopravou v zimních měsících. Dále umístění zrcadla na křižovatce u hřbitova nebylo
doporučeno, protože by se tím legalizoval příjezd směrem od Chodova. Do pasportu bylo
zapracováno umístění zpomalovacího pásu na komunikaci na Díly, odstranění značky zákaz
stání. Pokud bude značka odstraněna, nebude se zde přesto moci parkovat, protože zde
po zaparkování nezůstane šest metrů na průjezd vozidel v obou směrech. Dále jednosměrka
od firmy Steatit směrem k hlavní silnici a také druhá komunikace, kde bude povolen vjezd
pouze k pomníku hasičům, nikoliv na komunikaci II/189. U prodejny „Spar“ budou umístěna
dvě zrcadla pro lepší vyjíždění na hlavní silnici. Zrcadla budou umístěna až za chodníkem.
Umístění zrcadla u výjezdu z parkoviště u zdravotního střediska nebylo doporučeno, protože
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se jedná o výjezd z účelové komunikace. Na RM bylo dohodnuto situaci řešit jednosměrnou
ulicí a to vjezd na parkoviště u zdravotního střediska, výjezd pak směrem k bytovkám. Další
úpravou je jednosměrná silnice k úřadu městyse, vjezd od hotelu Haltrava, výjezd za úřadem.
Dále bude umístěna značka „Slepá ulice“ na komunikaci vedoucí k paní xxxxxxxxx. Bude
odstraněn řetěz na konci této komunikace, protože městys nesmí komunikaci přehradit.
Na Černé Řece bude umístěn zpomalovací práh. Posledním návrhem je křižovatka u bývalého
obchodu s trofejemi, kdyby při zachování označení hlavní komunikace musela být značena
komunikace č. 1c jako hlavní na všech křižovatkách od bývalé prodejny Elmo, kolem školky,
mezi bytovkami, kolem garáží až dolů k přejezdu. Na každé křižovatce bychom museli
umístit nové značky. Z tohoto důvodu bude hlavní silnice odstraněna a na všech křižovatkách
bude platit přednost zprava. To může přinést komplikace v zimě při jízdě nahoru po této
komunikaci.
Zastupitel Kulík: Bude lepší na křižovatce u bývalého obchodu s trofejemi odstranit hlavní
silnici, auta tam jezdí rychle. V zimě není moc dní, kdy je problém se sjízdností. Zrcadla tam
zůstanou.
Zastupitel Anderle: Já bych tam nechal současné značení, občané si na to už zvykli. Hlavní
silnice se tam dávala, protože uvedená křižovatka byla problematická.
Zastupitel Lehanka: Pokud nebude komunikace od „Sparu“ označená jako hlavní
komunikace, bude se dávat přednost na všech křižovatkách zprava, tj. i výjezd od bytovek?
Starosta: Ano, auta vyjíždějící od bytovek budou mít přednost zprava.
Zastupitel Osvald: Jednosměrka nemůže být kolem kostela, protože je problém v zimě vyjet
od Koželuhů nahoru kolem úřadu ke kostelu.
Starosta: Všechny změny dle dopravního značení budou stát cca 235 000 Kč. Jen
zpomalovací práh stojí včetně instalace 25 000 Kč plus ještě značky a my budeme potřebovat
dva. K tomu je potřeba příslušné dopravní značky k postupnému snížení rychlosti před
zpomalovacími prahy. Byli jsme upozorněni, že přejezd zpomalovacích prahů dělá hluk, který
se přenáší do okolních domů.
Zastupitel Kulík: Pokud bude zpomalovací práh u značky začátek obce, tak by to nemělo
vadit.
Zastupitel Osvald: Bude lepší tam zpomalovací prahy umístit. Auta jezdící od Dílu tam jezdí
hodně rychle a je jen otázkou času, kdy tam srazí nějaké dítě.
Zastupitelka Němečková: Značky na parkovišti v Caparticích budou? Budou dopravní značky
opět umístěny uprostřed chodníku.
Starosta: Dle návrhu tam značky budou. Značky nebudou umístěny uprostřed chodníku.
Starosta navrhl schválit všechny projednané změny dle pasportu, včetně změny přednosti
v jízdě na komunikaci č. 1c. Zastupitel Anderle podal protinávrh schválit projednané změny
dle pasportu s výjimkou změny přednosti v jízdě na komunikaci č. 1c. Nejprve proběhne
hlasování o protinávrhu.
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Hlasování č. 36, o usnesení, že ZM schvaluje pasport dopravního značení dle
předloženého verze s úpravami, s výjimkou změny přednosti jízdě na komunikaci č. 1c.:
PRO
:
5
PROTI
:
7
(Čipera, Hnyk, Hula, Jankovský, Kulík, Osvald, Zahoř)
ZDRŽEL SE :
2
(Bozděch, Mašinová)
Návrh nebyl schválen.
Hlasování č. 37, o usnesení, že ZM schvaluje pasport dopravního značení dle předložené
verze s úpravami:
PRO
:
9
PROTI
:
5
(Anderle, Kobesová, Lehanka, Mareš, Němečková)
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta dále uvedl, že schválené změny budou zaslány zpracovateli pasportu a dopravní
policii k vyjádření. V případe zamítavého stanoviska dopravní policie, budou změny opět
projednány na zasedání ZM.
31. Projednání kalkulace ceny vodného a stočného městyse pro rok 2018
Starosta uvedl, že ceny vodného a stočného na rok 2018 zůstávají stejné jako v roce 2017.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 38, o usnesení, že ZM bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok
2018:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
32. Projednání rozpočtového opatření č. 11/2017 s platností k 30. 11. 2017 a schválení
rozpočtového opatření č. 12/2017 s platností k 31. 12. 2017
Starosta uvedl, že rozpočtové opatření č. 11/2017 s platností k 30. 11. 2017 bylo schváleno
RM a je na nejbližším zasedání dáno k vzetí na vědomí ZM. Rozpočtové opatření bylo již
zveřejněno na úřední desce.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 39, o usnesení, že ZM bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11/2017 k 30.
11. 2017:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta uvedl, že rozpočtové opatření č. 12/2017 s platností k 31. 12. 2017 dostali zastupitelé
v podkladech. Největší částkou opatření tvoří částka za návrh na Územní plán dle smlouvy
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s dodavatelem. Rozpočtové opatření bylo projednáno a doporučeno ke schválení FV.
V případě schválení bude zveřejněno na úřední desce městyse.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 40, o usnesení, že ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017 s platností
k 31. 12. 2017:
PRO
:
13
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
1
(Mareš)
Návrh byl schválen.
Starosta dále uvedl, že nelze v případě potřeby po 24. 12. 2017 svolat zasedání ZM, protože
to musí být zveřejněno 7 dní předem. Z tohoto důvodu navrhl, aby ZM předběžně schválilo
rozpočtové opatření č. 13/2017 k 31. 12. 2017 pro schválení RM.
Hlasování č. 41, o usnesení, že ZM schvaluje předběžně rozpočtové opatření
č. 13/2017 k rozpočtu za rok 2017 pro operace, které vzniknou za období od data 21. 12.
2017 do 31. 12. 2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů
nebo položky finančního vypořádání
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom,
výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného
rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového
prodlení.
 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2018:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 42, o usnesení, že ZM schvaluje, že rozpočtová opatření v částkách vyšších,
které může rada samostatně provádět jen v případech:
 ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
 přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků,
 vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného
dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.),
 výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu
nouze,
 výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce –
např. vyúčtování energií,
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zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, které platí obec sama
sobě,
 technické změny, ke kterým došlo změnou předpisů (změny paragrafů a položek
rozpočtové skladby).
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření radou:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
33. Projednání inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2017
Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v podkladech příkaz k inventarizaci a složení
jednotlivých inventarizačních komisí. Poklady k inventarizaci majetku je možné vyzvednout u
paní xxxxxxxxx.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 43, o usnesení, že ZM bere na vědomí složení inventarizačních
a inventarizační příkaz:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

komisí
14
0
0

34. Projednání investičních akcí na rok 2018
Starosta uvedl, že plán investičních akcí na rok 2018 dostali zastupitelé v pokladech. V plánu
je uvedena oprava opěrné zdi u čp. 331, oprava střechy na DPS. Na opravu střechy bude
podána žádost na havarijní stav z Plzeňského kraje, kdy by mohl být příspěvek 300 000 až
400 000 Kč. Dále pořízení vozidla CAS, zásahového vozidla DH. Cena zásahového vozidla
bude cca 1 300 000 Kč, dotace bude 1 000 000 Kč. Po schválení dotace bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele. V případě pořízení těchto vozidel dojde k prodeji současných
vozidel, což bude příjmem do rozpočtu. Dále oprava opěrné zdi naproti faře, oprava
vodovodu v dolní části Klenčí, oprava místních komunikací od paní xxxxxxxxx k paní
xxxxxxxx a navazující komunikace u bytovek. Dále restaurování pomníků a soch, zejména
Pomníku obětem 1. světové války. V roce 2018 nás čeká 100 let od ukončení války, vzniku
Republiky Československé. Cena je cca 120 000 Kč, dotaci pravděpodobně nedostaneme.
Žádali jsme již 3x, vždy neúspěšně. Dále pak oprava Smuteční síně na hřbitově, přibližně
200 000 Kč za opravu oken a jejich oplechování. Posledním projektem pak rekonstrukce
spodní části náměstí a stájí. Celková investice bude 4 000 000 Kč, kdy v případě dotace půjde
z rozpočtu městyse asi 600 000 Kč. Dále zateplení MŠ, kde bude investice cca 4 000 000 Kč,
a zahrada MŠ. Uvedené projekty jsou rozpracované.
Zastupitel Anderle: Restaurování Lomikarových božích muk? Byl zde už rozpočet od pana
Šindeláře.
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Starosta: Na restaurování pomníků a soch je celkem vyčleněna částka 500 000 Kč. Co se
přesně bude realizovat, bude zřejmé až podle schválených dotací. Oprava jednoho pomníku
stojí cca 100 000 Kč.
Hlasování č. 44, o usnesení, že ZM bere na vědomí investiční akce městyse
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

na rok 2018:
:
14
:
0
:
0

35. Projednání finančního příspěvku na dopravní obslužnost v rámci Plzeňského
kraje pro rok 2018
Starosta uvedl, že příspěvek se navyšuje o částku cca 7 000 Kč. Příspěvek na rok 2018 je
87 252 Kč. Plzeňský kraj zavádí slevy pro určité skupiny, což je sice dobře, ale obce pak musí
navyšovat své příspěvky. Jedná se o autobusové a vlakové spoje, které projíždějí a zastavují
v Klenčí.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 45, o usnesení, že ZM bere na vědomí finanční příspěvek
obslužnost v rámci Plzeňského kraje:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

na dopravní
:
14
:
0
:
0

36. Projednání vnitřních směrnic, řádů a nařízení Městyse Klenčí pod Čerchovem
Starosta uvedl, že směrnice dostali zastupitelé v podkladech. Jedná se o směrnici č. 6 – 5/2017
pro poskytování ošatného a osobních ochranných prostředků v územně samosprávném celku
Klenčí pod Čerchovem a směrnici č. 7 – 6/2017 pro účtování, evidování a vykazování daně
z přidané hodnoty v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem. Obě směrnice již
schválila RM.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 46, o usnesení, že ZM bere na vědomí vnitřní směrnice č. 6 – 5/2017
pro poskytování ošatného a osobních ochranných prostředků v územně samosprávném
celku Klenčí pod Čerchovem a č. 7 – 6/2017 pro účtování, evidování a vykazování daně
z přidané hodnoty v územně samosprávném celku Klenčí pod Čerchovem:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
37. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018
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Starosta uvedl, že návrh dostali zastupitelé v podkladech. Navrhl termíny 28. 2. 2018, 25. 4.
2018, 27. 6. 2018, 29. 8. 2018 příp. 6. 9. 2018, 26. 9. 2018. RM končí svoji činnost až
po volbách při ustanovujícím zasedání ZM. Pokud bude k projednání hodně bodů, budou
pravděpodobně vložena další zasedání ZM.
Žádný ze zastupitelů neměl k uvedenému bodu otázky ani připomínky.
Hlasování č. 47, o usnesení, že ZM schvaluje termíny zasedání ZM pro rok 2018:
PRO
:
PROTI
:
ZDRŽEL SE :
Návrh byl schválen.

14
0
0

38. Zprávy z výborů o činnosti
Finanční výbor
Zastupitelka Kobesová (předsedkyně výboru): Dne 8. 11. 2017 na svém zasedání FV řešil
bytovou problematiku, přidělovaní bytů v majetku městyse. Dále cenovou mapu na pronájem
pozemků, která byla následně schválena RM. Dne 18. 12. 2017 pak projednány rozpočtové
změny, rozpočet na rok 2018. Dále seznámila přítomné s plánem činnosti výboru na rok 2018.
Zastupitel Anderle: Jakým způsobem funguje přidělování bytů? Je zde hodně zájemců
z Klenčí, kteří stále na přidělení bytu čekají.
Starosta: Na seznamu je asi 45 žadatelů, z toho asi 25 žadatelů bydlí přímo v Klenčí. Nyní je
aktuální pouze pronájem bytu 1+1, kde se vystěhovává nájemnice exekuční cestou.
V pořadníku se upřednostňují žadatelé bydlící v Klenčí nebo zde pracující. V případě
přidělování bytu FV navrhne 5 prvních dle seznamu, které předá RM. RM schválí toto pořadí
a předá ho úřednici úřadu. Ta osloví prvního zájemce ze schváleného seznamu. Pokud ten
odmítne, je z celkového seznamu vyškrtnut a byt je nabídnut dalšímu zájemci. Pokud byt
odmítne všech 5 zájemců, FV opět stanoví pořadí dalších 5 zájemců, které RM schvaluje a
celý proces se opakuje. Pokud chce někdo ze zájemců nahlédnout do pořadníku, může tak
učinit na úřadě. Pořadník nemůžeme zveřejnit na stránkách městyse z důvodu ochrany
osobních údajů žadatelů.
Zastupitel Mareš: Seznam žadatelů se aktualizuje? Při přidělování bytu by se mělo přihlížet
k tomu, zda je žadatel schopen platit nájem. Pokud někdo neplatí 1 měsíc, mělo by ihned dojít
k vystěhování. Nemůžeme čekat, až dluh naroste.
Starosta: Seznam se aktualizuje každý rok v lednu, kdy se obvolají všichni žadatelé, zda mají
o byt stále ještě zájem. Přidělení bytu projednává finanční výbor, pokud jsou pochybnosti, tak
případnou solventnost ověřujeme. Všechny nájemní smlouvy jsou dle zákona ukončeny
okamžitou výpovědí, pokud nezaplatí 3 nájmy. Kratší termín není možný. Vystěhování
z bytu je možné, až o tom rozhodne soud. Pokud stávající nájemníci budou dlužit nějakou
částku, nebude jim na konci roku prodloužena smlouva. Bezproblémoví nájemníci dostávají
smlouvy na 1 rok. Nájemníci co dluží, ale svůj dluh řeší, dostávají smlouvu pouze na půl
roku. Většinu velkých dlužníků se již podařilo vyřešit soudní cestou, většinou dochází
k exekuci ze mzdy.
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Kontrolní výbor
Zastupitel Čipera (předseda výboru): Provedena byla kontrola evidence PHM, cestovních
příkazů a knih jízd. Knihy jízd jsou vedeny elektronicky, namátkově zkontrolovány cestovní
příkazy, bez závad. Připraven plán činnosti KV na rok 2018. Provedena kontrola účasti
na zasedáních ZM a RM od října 2016 do října 2017 a za celé volební období. Dále provedena
kontrola nedoplatků, kdy soupis nedoplatků byl předán zastupitelům v podkladech. Zástupce
KV se zúčastnil kontrolního dne při předání oprav na bytových domech čp. 331 až 333.
Kontrola kroniky nebyla provedena, protože v roce 2017 neměl městys kronikáře. Dále
nebyla provedena kontrola lesního hospodářství ze zdravotních důvodu pana Bendy. Závěrem
seznámil přítomné s plánem činnosti výboru na rok 2018.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Výbor pro životní prostředí
Zastupitel Jankovský (předseda výboru): Projednána žádost manželů Čechových o pokácení
stromu. Jedná se o strom na hranicích pozemku, kdy kořeny zvedají silnici. Z tohoto důvodu
doporučujeme strom pokácet. Seznámil přítomné s plánem činnosti výboru na rok 2018.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Osadní výbor
Zastupitelka Němečková (předsedkyně výboru): Děkujeme za objednání čekáren na Černou
Řeku. Rádi bychom pořídili vývěsní tabule a vyřešili vodovod. Seznámila přítomné s plánem
činnosti výboru na rok 2018.
Starosta: Na RM byl schválen nákup 3 autobusových zastávek, kdy dodací lhůta je 8 týdnů.
Dvě budou umístěny na Černé Řece, jedna pak v Caparticích. Označení zastávek bude
Capartice, Jindřichova Hora a Černá Řeka. Vývěsní deska i informační tabule jsou ve výrobě,
vodovod se bude řešit s firmou Praves. Připravujeme žádost o dotaci na dětské hřiště, místo
ještě není vybráno.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Výbor pro výstavbu a územního plánování
Starosta uvedl, že předseda výboru zastupitel Smazal se omluvil ze zasedání ZM. Kontrolní
prohlídka u bytových domů čp. 331 až 333 byla provedena. Návrh navýšení parkovacích míst
dole mezi bytovkami, bude předán projektantovi, který připraví projekt. Starosta dále
seznámil přítomné s plánem činnosti výboru na rok 2018.
Žádný ze zastupitelů neměl k výboru otázky ani připomínky.
Výbor pro kulturu a sport
Zastupitel Anderle (předseda výboru): Zápis ze schůze výboru ze dne 30. 11. 2017 dostali
zastupitelé v podkladech. Proběhla Beseda s Karlem Jachanem, Vernisáž a výstava obrazů
Františka Líbala a Marie Schwabové, Martinská pouť. Dále proběhl zájezd na vánoční trhy
do města Guteneck a dne 27. 12. 2017 proběhne Vánoční turnaj ve stolním tenise. Seznámil
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přítomné s plánem akcí na rok 2018, včetně plánovaného rozpočtu na tyto akce ve výši 50 000
Kč. Výbor dále navrhuje provést opravu křížů, soch a památníků.
Starosta: Na slavnostech Výhledy je volný termín v pátek od 18:00 hod a v tomto termínu by
zde mohla vystoupit navrhovaná kapela Vítkovo kvarteto. Na Výhledy už je domluven Pavel
Calta a skupina Perutě. Občas slyšíme negativní ohlasy na pořádané akce. Není moc lidí, kteří
chtějí něco pořádat pro druhé, i když třeba jen pro skupinku lidí. Z tohoto důvodu je dobré,
že výbor podobné akce připravuje a realizuje. Starosta navrhl schválit předložený návrh akcí
s limitem 40 000 Kč, tj. limit jako v předchozích letech. V případě vyčerpání limitu je možné
navýšení projednat během roku.
Zastupitel Anderle: V roce 2017 bylo naplánováno celkem 21 akcí s rozpočtem 40 000 Kč,
uskutečnilo se 16 akcí s náklady cca 25 000 Kč. Náklady na jednotlivé akce jsou uváděny
jako maximální, většinou nejsou vyčerpány.
Zastupitel Lehanka: Diskuse s xxxxx xxxxxxxx, proč navrhovaná částka 5 000 Kč, když
ostatní besedy jsou cca 500 Kč?
Zastupitel Anderle: Jedná se o xxxxxx xxxxxxx, který dostal milost prezidenta republiky.
Část občanů a členů výboru projevila o besedu s ním zájem. Já osobně tuto akci nepodporuji a
její organizování nechám na ostatních členech výboru. Částka je vysoká, protože pan xxxxxxx
bydlí v Brně a jsou to odhadované náklady na cestovné. Je možné, že náklady budou nižší.
Starosta: Je dobře, že tu máme pestrou nabídku akcí, které organizuje Dům přírody nebo tento
výbor.
Hlasování č. 48, že ZM bere na vědomí zprávy o činnosti výboru kontrolního,
finančního, pro životní prostředí, osadního, pro výstavbu a územní plánování, a pro
kulturu a sport:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 49, že ZM schvaluje plány práce výboru kontrolního, finančního, pro
životní prostředí, osadního, pro výstavbu a územní plánování, a pro kulturu a sport:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 50, že ZM schvaluje limit pro kulturu a sport na pořádání akcí na rok 2018
ve výši 40 000 Kč:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
39. Připomínky občanů
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Starosta uvedl, aby vyloučil tento dotaz, že nová služební fábie městyse byla nabourána jiným
řidičem v zadní části vozu. Vina není na straně městyse, škoda bude uhrazena z pojistky
viníka. Jedná se o promáčklé zadní dveře a prasklý nárazník. Obecní policie je v současné
době pro Klenčí finančně nedostupná. Horšovský Týn s pěti tisíci obyvateli a s pětinásobným
rozpočtem má pouze jednoho městského strážníka. Byl na jednání v Říčanech, kde mají
k omezení rychlosti kamerový systém. Tímto kamerovým systémem evidují průjezd vozidel
a měří rychlost. V současné době tam většina řidičů dodržuje stanovenou rychlost. Nájem
jednoho radaru stojí 200 000 Kč, my bychom zde potřebovali dva. O omezení průjezdu
nákladních vozidel přes Klenčí rozhoduje Krajský úřad, kdy požadavek musí vznést městys.
Na únorovém zasedání budeme tuto problematiku projednávat a můžeme jí řešit třemi
způsoby. Jednou možností je úplný zákaz průjezdu nákladních vozidel, kdy bude potřeba
zapojit německou stranu a zakázat vjezd už v Německu. Druhou možností je kamerový
systém a evidovat průjezd nákladních vozidel a vybírat za průjezd vozidel centrem městyse.
Museli bychom to řešit s dopravní policií. Třetí možností je nechat stávající stav. Světelná
signalizace u školy zřejmě bude stát více než 500 000 Kč. Zkusíme oslovit firmu, která by
zajišťovala měření rychlosti. Říčany jsou ve ztrátě, kdy si měřením rychlosti na nájem radarů
nevydělají. K zákonu o střetu zájmů doplnil, že česné prohlášení o majetku, který vlastní musí
podávat pouze starosta, místostarosta, členové RM.
Zastupitel Anderle: K městské policii, uvažovalo se o spolupráci s Městskou policií
v Domažlicích, případně Svazek Domažlicko nebo Poběžovice?
Starosta: Pravděpodobně bude možné uzavřít smlouvu s Domažlicemi, až navýší kapacitu.
Poběžovice nemají kapacitu a o navýšení neuvažují. Případné pořízení vlastní policie by vyšlo
včetně služebny a vozidla na odhadovaných cca 10 000 000 Kč plus náklady na provoz.
Občan xxxxxxx: Proč nefunguje upozornění, sdělení rozhlasu přes sms nebo e-mailem?
Starosta: Městys má 3 podobné aplikace, které poskytují informace občanům. Pokud jsou
nějaké problémy, je potřeba to oznámit přímo na úřad, zde na zasedání ZM to nevyřešíme.
Prosím o konkretizaci dotazu e-mailem a budeme to řešit.
Občan xxxx: U křižovatky u bývalého obchodu s trofejemi občas stojí několik zaparkovaných
aut, které by blízkosti křižovatky stát neměli. Omezují vjezd a rozhled do křižovatky.
Starosta: Budeme to řešit.
40. Diskuse, závěr
Zastupitel Anderle: Jaká je situace s barem K1? Proč nedostal pronájem třeba pan xxxxxxx ?
Starosta: Pan Javorský požádal o ukončení nájmu. Byl vyhlášen záměr a byly doručeny
2 žádosti o pronájem. RM schválila pronájem firmě Auction Zone, kde je jednatelkou paní
xxxxxx. Druhý žadatel podal ústní odvolání, které RM projednala znovu a zamítla. Paní
xxxxxx uhradila nájem na tři měsíce dopředu. Pokud bude bar zavřený, budeme to řešit.
Zastupitel Mareš: Proč RM nepodpořila zájemce z Klenčí a pronajala bar firmě z Prahy?
Starosta: Jednatelka firmy je paní xxxxxx, která nějakou dobu bydlela v Klenčí. K tomu bylo
přislíbeno, že pan xxxxxxxx bude v baru dále jako provozní. Pokud nebude dodržena nájemní
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smlouva, bude nájemní vztah ukončen. RM projednala všechny žádosti, které byly doručeny
k vyhlášenému záměru. Zápisy se zasedání RM jsou zastupitelům k nahlédnutím na úřadu
městyse.
Zastupitel Kulík: Při rozhodování o pronájmu v RM jsme měli za to, že tam bude stále
klenečský občan pan xxxxxxxx. Až po schválení jsme se dozvěděli, že tam už nebude.
Starosta: Pan xxxxxxxx byl osobně na úřadu, že bude pracovat pod paní xxxxxx jako
provozní. Všechny doručené žádosti o pronájem byly zaevidovány a projednány RM.
Diskuse byla ukončena. Místostarosta Hula přečetl návrh usnesení.
Hlasování č. 51, o usnesení, že ZM schvaluje návrh usnesení z 25. zasedání
zastupitelstva:
PRO
:
14
PROTI
:
0
ZDRŽEL SE :
0
Návrh byl schválen.
Starosta pozval přítomné na koncerty, které proběhnou ve dnech 22. a 23. 12. 2017 v kostele
Svatého Martina. Dále vyzval přítomné, aby se zúčastnili voleb prezidenta republiky ve dnech
12. a 13. 1. 2018 v obřadní síni úřadu městyse. Závěrem popřál veselé a šťastné Vánoce
a do nového roku hodně štěstí, zdraví.
Další plánované zasedání ZM proběhne ve středu 28. 2. 2018 od 18:00 hod v knihovně Domě
přírody Českého lesa.
Zasedání ukončeno v 21:40 hodin.
Zapsal:

Martin FREI v. r.

Ověřovatelé zápisu:

František Čipera

……………………

Petra Mašinová

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

