ZÁPI S
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva
Městyse Klenčí pod Čerchovem konaného dne 24.02.2016
1. Zahájení zasedání:

Zahájení zasedání: 18:00 hodin
Přítomni:

Jan Bozděch, Jiří Andrle, František Čipera, Jan Drbal, Jiří Hnyk, Karel Hula,
Vlastimil Jankovský, Anna Kobesová, Lubomír Kulík, Zdeněk Mareš, Josef
Osvald, Pavel Smazal, Renáta Routová

Omluveni:

Karel Heindl, Petr Záhoř

Přítomna je nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Veřejné zasedání ZM zahájil starosta Jan Bozděch, který přivítal zastupitele a občany městyse.
Konstatoval, že na zastupitelstvu, které bylo svoláno v souladu s ustanovením § 92 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je přítomno 13 zastupitelů.
V navrženém programu jednání ZM bude následovat po bodě č. 9 žádost pí. Osvaldové o koupi
pozemku, která nebyla v programu jednání. Žádost o koupi pozemku dostali zastupitelé
v podkladech pro zasedání. S touto změnou navrhl program jednání schválit.
Navržený program k jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti.
Pasport veřejného osvětlení městyse a spádových území.
Bezúplatný převod objektu na pozemku p. č. st. 425/17 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Prodej pozemku p. č. 734/15 KÚ Klenčí pod Čerchovem.
Žádost manželů Pokšteflových na odkoupení části pozemků p. č. 1969/8 a p. č. 1969/7
v KÚ Postřekova.
Směna pozemků p. č. 2862/2 a p. č. 2417/39 dle geometrického plánu č. 818-1001/2016.
Rozdělení části pozemku p. č. 2863 dle geometrického plánu č. 816-1001/2016.
Žádost pí. Aleny Osvaldové o koupi pozemku p. č. 2061/6 KÚ Klenčí pod Čerchovem
Směna pozemků v KÚ Jindřichova Hora dle geometrického plánu č. 98-1020/2016.
Roční výkaz knihovny městyse.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem.
Inventarizace majetku a zpráva inventární komise.
Zprávy z výborů o činnosti.
Připomínky občanů.
Diskuze, závěr.

Hlasování č. 1 o usnesení, že ZM schvaluje navržený program: PRO
PROTI

13
0
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ZDRŽEL SE

0

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

13
0
0

Návrh byl schválen.
Starosta navrhl orgány jednání zastupitelstva ve složení:
Zapisovatel:
Martin Frei
Ověřovatelé zápisů: František Čipera, Josef Osvald
Návrhová komise:
Karel Hula, Lubomír Kulík
Hlasování č. 2 o usnesení, že ZM schvaluje orgány jednání:

Návrh byl schválen.
2. Kontrola usnesení:

Bod 12.8. - ZM ukládá starostovi připravit geometrický plán na rozdělení pozemku p. č. 2863
dle skutečného stavu.
Tento plán bude projednán v bodě č. 9.
Bod 26.9. - ZM ukládá starostovi zajistit ve spolupráci s Ing. Hanou Roudnickou, oprávněnou
úřední osobou pořizovatele, pořídit návrh územně plánovací dokumentace v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu, dále v souladu s jeho
prováděcími vyhláškami.
Dne 13. ledna 2016 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a nyní
je připravován návrh územně plánovací dokumentace.
Hlasování č. 3 o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
3. Smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti
Účelová dotace se schvaluje každý rok. Z rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši 80.000 Kč.
Smlouva je navržena na částku 77.880 Kč, týká se železniční i autobusové dopravy.
Hlasování č. 4 o usnesení, že ZM schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí
účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.

4. Pasport veřejného osvětlení městyse a spádových území
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Společnost Geodata připravila pasport osvětlení. Bude zveřejněn i na stránkách městyse
pro občany. Zastupitelé dostali v podkladech odkaz, kde je celý pasport dostupný k nahlédnutí.
Případně se mohli seznámit s vytištěnou dokumentací, která zde byla k nahlédnutí.
Hlasování č. 5. o usnesení, že ZM schvaluje pasport veřejného osvětlení městyse
a spádových území:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
5. Bezúplatný převod objektu na pozemku p. č. 425/17 KÚ Klenčí pod Čerchovem

K tomuto objektu (muniční sklad) byla doručena žádost pana Rece, který žádal o tento
bezúplatný převod, protože pozemek kolem stavby je v jeho vlastnictví a chce na něm stavět
rodinný dům. Byl vyhlášen záměr, ale nikdo jiný se nepřihlásil.
Hlasování č. 6 o usnesení, že ZM schvaluje bezúplatný převod objektu na pozemku
p. č. 425/17 KÚ Klenčí pod Čerchovem na pana Martina Rece:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen, usnesení bude doplněno o smlouvu o bezúplatném převodu objektu.
6. Prodej pozemku p. č. 734/15 KÚ Klenčí pod Čerchovem

Tento bod byl projednáván již na minulém ZM. Jedná se o žádost pana Cardy, který měl o tento
pozemek zájem. Dne 20. ledna 2016 byl vyhlášen záměr, ale nikdo se nepřihlásil. Jediným
zájemcem je pan Carda. V záměru bylo uvedeno, že cena pozemku je 400 Kč za m2, podobně
jako při prodeji pozemku panu Vebrovi a Konvalinkovi.
Hlasování č. 7 o usnesení, že ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 734/15 KÚ Klenčí
pod Čerchovem panu Cardovi:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen, usnesení bude doplněno o kupní smlouvu.
7. Žádost manželů Pokšteflových na odkoupení části pozemků p. č. 1969/8 a 1969/7

v KÚ Postřekova
Jedná se o pozemky, které jsou v prostoru koupaliště u tenisové haly. Tuto část pozemků mají
manželé Pokšteflovy pronajatou od městyse. Rada na svém jednání doporučuje ZM žádost
neschválit.
Zastupitel Mareš: Proč by se jim to nemělo prodat? Nikomu to tam nevadí, nám to neublíží
a jim to pomůže.
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Zastupitel Kulík: Hlavním důvodem, je že Postřekov požádal o pozemkové úpravy a může dojít
ke změně. Problémem je, že je teprve zažádáno. Termín pozemkových úprav nelze odhadnout,
některé trvají i 6 let.
Hlasování č. 8 o usnesení, že ZM neschvaluje žádost manželů Pokšteflových na odkoupení
části pozemků p. č. 1969/8 a p. č. 1969/7 v KÚ Postřekova:
PRO
10
PROTI
0
ZDRŽEL SE
3
(Kobesová, Mareš, Osvald)
Návrh byl schválen. Manželům Pokšteflovým bude sděleno, že v rámci nebo po ukončení
pozemkových úprav mohou podat žádost opětovně.
8. Směna pozemků p. č. 2862/2 a p. č. 2417/39 dle geometrického plánu č. 818-

1001/2016
Tento bod už se také projednával na minulém ZM. Geometrický plán zastupitelé dostali
v podkladech. Směna pozemků bude provedena v poměru 1:1, tj. stejná bonita pozemku
za stejnou cena. Jedná se o pozemky v oblasti staré pošty a cesty kolem staré pošty.
Hlasování č. 9 o usnesení, že ZM schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p. č. 2862/2
PRO
13
a p. č. 2417/39 dle geometrického plánu č. 818-1001/2016:
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
9. Rozdělení části pozemku p. č. 2863 dle geometrického plánu č. 816-1001/2016

Proběhlo jednání s geodety, kde bylo doporučeno rozdělit pozemek podle skutečného stavu.
To znamená, oddělit parkovací plochu, oddělit zeleň a komunikaci. Zastupitelé v podkladech
dostali návrh. K dispozici je i geometrický plán, který byl doručen dnes.
Zastupitel Kulík: V geometrickém plánu je sice uvedeno věcné břemeno, ale dojde k rozdělení
pozemků bez věcného břemena. Bude se jednat pouze o pozemek označený jako ostatní
komunikace.
Zastupitel Jankovský: V tom případě se může kdykoliv stát, že se tam vybuduje parkoviště.
Starosta: Parkoviště tam být nemůže, protože je tam vjezd.
Zastupitel Kulík: Je třeba upravit vedlejší parkoviště tak, aby tam byl sjezd dolů, bez obrubníků.
Starosta: Podle geometrického plánu bude pozemek rozdělen na 4 části p. č. 2863/1 až 4.
Kdy části 2, 3, 4 budou zelené plochy, část 1 pak ostatní komunikace.
Hlasování č. 10 o usnesení, že ZM schvaluje rozdělení pozemku p. č. 2863
dle geometrického plánu č. 818-1001/2016 na pozemky 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1
Návrh byl schválen.
(Mareš)
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10. Žádost pí. Osvaldové o prodej pozemku p. č. 2061/6 v KU Klenčí pod Čerchovem

Zastupitel Kulík: Bylo by lepší počkat, až proběhnou všechny pozemkové úpravy a budou
stanoveny pevné body. Je možné, že v rámci těchto úprav, tam vznikne další malý pozemek.
Zastupitel Osvald: Odkoupili jsme pozemek s tím, že je to naše. Pozemek jsme ohradili plotem.
Přišla digitalizace a přišlo se na to, že je tam 56 m2, které nám nepatří. V současné době se jedná
o pozemek bez přístupové cesty. Z toho důvodu chceme pozemek odkoupit od městyse.
Zastupitel Mareš: Já bych to neprodával.
Zastupitel Kulík: Mohlo by se opět stát, že dojde k další změně hranic pozemků. Proto by bylo
nejlepší počkat, až doběhnou všechny pozemkové úpravy. Vše by mělo být hotovo do dvou let.
Hlasování č. 11 o usnesení, že ZM neschvaluje žádost pí. Aleny Osvaldové o prodej
pozemku p. č. 2061/6 v KU Klenčí pod Čerchovem:
PRO
9
PROTI
3
(Kobesová,Routová,Mareš)
ZDRŽEL SE
1
Návrh byl schválen.
(Osvald)
11. Směna pozemků v KÚ Jindřichova Hora dle geometrického plánu č. 98-1020/2016

Pan Holík oslovil městys již v loňském roce s žádostí o směnu pozemků. Část pozemku
je pod jeho zahradou a část je pod cestou. Pozemek s cestou by měl patřit městysu, a proto nás
oslovil s tímto návrhem.
Hlasování č. 12 o usnesení, že ZM schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků
Jindřichova Hora p. č. 140/2 a p č. 140/3 dle geometrického plánu č. 98-1020/2016:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

v KÚ
13
0
0

12. Roční výkaz knihovny městyse

Roční výkaz knihovny městyse je v podkladech. Roste počet čtenářů knihovny, zřejmě
z důvodu umístění knihovny v prostorách Základní umělecké školy a bytových domů.
Hlasování č. 13 o usnesení, že ZM bere na vědomí roční výkaz knihovny městyse:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem
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Audit provedla pí. Křenková od 8. do 11. února 2016. Mimo jiné zkontrolovala účetní výkazy,
vyhlášené záměry, hlavní knihu, faktury, zápisy z jednání ZM, rady a dalších organizací.
Nebyly shledány závady.
Hlasování č. 14 o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Klenčí pod Čerchovem:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
14. Inventarizace majetku a zpráva inventarizační komise

Místostarosta Hula podal zprávu hlavní inventarizační komise: Koncem roku 2015 a začátkem
2016 proběhla na úřadu městyse inventarizace majetku. V rámci díl
ích inventarizačních komisí nebyly zjištěny v průběhu inventarizace žádné závažné nedostatky
ani chybějící majetek. Na základě zpráv dílčích inventarizačních komisí byl připraven soupis
majetku, který je navržen na vyřazení. Seznam tohoto majetku je v podkladech. Jedná
se o nefunkční, rozbitý nebo starý majetek. V podkladech je uveden i rok, kdy byl majetek
pořízen. Dále poděkoval všem zastupitelům, kteří se podíleli na inventarizaci.
Hlasování č. 15 o usnesení, že ZM schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační
komise:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
Hlasování č. 16 o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační
o proběhlé inventarizaci za rok 2015:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Návrh byl schválen.

komise
13
0
0

15. Zprávy z výborů o činnosti

Kontrolní výbor
Zastupitel Čipera (předseda výboru): V lednu 2015 provedena kontrola 54 nájemních smluv
č.p. 330. Přestože nájemní smlouvy byly vyhotoveny již 9.12.2015 a kontrola proběhla
20.01.2016, nebylo 5 nájemních smluv podepsáno. Jedna nájemní smlouva nebyla doložena,
jednalo se o stejný byt jako při kontrole v roce 2015. Jak by se řešilo, kdyby se v nájemní bytě
něco stalo a nájemní smlouva nebyla podepsaná? Dále proběhla kontrola hospodaření hřbitova
- bez závad. Kontrola náplně pracovních smluv zaměstnanců úřadu - bez závad.
Starosta: V současné době je 1 nájemní smlouva nepodepsaná. Je to nájemnice, která trvale
nebydlí v Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse schválila odebrání bytu této nájemnici ke dni
01.04.2016, protože je také dlužníkem městyse. Dlužná částka je už v řešení. Případná
odpovědnost za škody je ve smlouvě na nájemníkovi, který byt užívá.

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem strana 7

Zastupitel Mareš: Pokud není podepsaná nájemní smlouva do konce ledna, měla by se smlouva
automaticky ukončit a ten byt vystěhovat. Pokud někdo nebude platit nájem, měla
by se smlouva ihned ukončit, jinak zbytečně narůstají dluhy. Na úřadě by měl mít někdo
smlouvy na starosti a zodpovídat za ně.
Starosta: Smlouvy jsou v lepším stavu než v předchozích letech, podařilo se odstranit
nedostatky v evidenčních listech, které jsou přílohou nájemních smluv. Všichni nájemníci
budou na společné schůzi v měsíci březnu informování, že od příštího roku bude nájemníkům
s nepodepsanou nájemní smlouvu a případným dlužníkům odebrán byt s výpovědní lhůtou
jeden měsíc.
Zastupitel Mareš: Veškeré dlužné částky, by se měly řešit okamžitě, aby obci nevznikaly
zbytečné pohledávky, případně náklady na opravu bytů. Městys má spoustu pohledávek,
některé již několik let. Podařilo se nám snížit pohledávky, ale v současné době zase narůstají.
Starosta: Dluhy starší 3 let můžeme vymáhat soudně, ale s největší pravděpodobností
prohrajeme a budeme platit soudní poplatky. Aktuální dluhy řešíme okamžitě. Nejprve se zasílá
výzva, pokud výzva nepomůže, věc se předává přes právníka k soudu. Případně se řeší
splátkovým kalendářem, jako u dvou nájemníků, kteří dluh pravidelně splácejí, a ten
se postupně umořuje.
Zastupitel Mareš: V usnesení rady je, že návrh dlužníků bere rada na vědomí, ale mělo by tam
být i nějaké řešení. Výzva je málo, jsou to zbytečně vynaložené náklady pro městys.
Starosta: Nejprve zasíláme výzvu. Pokud dlužník nereaguje, věc řeší právní zástupce a případně
pak jdeme soudní cestou. V současné době rychlejší cesta není. Pokud není v usnesení uvedeno,
jak se jednotlivé dluhy řeší, neznamená to, že se dluhy neřeší.
Finanční výbor
Zastupitel Kulík (člen výboru): Finanční výbor se sešel 22.02.2016, kdy projednal jednotlivá
rozpočtová opatření ke dni 29.2.2016. Projednány rozpočtové změny ve výdajích: výměna
světel v mateřské školce, kurzové rozdíly, oprava veřejného osvětlení, nákup věcí do Domů
přírody - celkem 141.000 Kč, změny v příjmech: daň z příjmů osob ze závislé činnosti,
neinvestiční dotace na chod státní správy, výběr nedoplatků, příspěvek obce Česká Kubice
na hasiče - celkem 141.000 Kč, tj. výdaje a příjmy jsou v rovnováze. Na finančním výboru jsme
změny projednali, doporučili radě ke schválení, která změny následně schválila.
Zastupitel Mareš: Proč není v podkladech pro jednání nová zpráva finančního výboru? Zprávy
nejsou dodávány ani jinými výbory, mělo by se to podle zákona dodávat včas před ZM. Pokud
to může včas dodávat kontrolní výbor, proč ne i ostatní.
Zastupitel Kulík: Jednání výboru proběhlo až v pondělí (22.2.2016), protože projednáváme
rozpočtové změny ke konci měsíce (29.2.2016). Z tohoto důvodu nebyla zpráva dána
zastupitelům v podkladech.
Starosta: Finanční výbor zasedá na konci měsíce, protože dělá rozpočtové změny ke konci
měsíce. Z tohoto důvodu bychom museli zasedání ZM posunout až na začátek dalšího měsíce.
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Osadní výbor
Zastupitelka Routová (předsedkyně výboru) - osadní výbor nezasedal. Chtěla bych požádat
radu o projednání autobusových zastávek na Černé řece.
Starosta: Rada schválila nové vývěsní tabule na Černé Řece. Autobusové zastávky na Černé
Řece rada zatím neřešily, protože nebyly rozpočtovány. Uvidíme, jak se bude rozpočet vyvíjet
během roku.
Výbor pro výstavbu a územního plánování
Zastupitel Smazal (předseda výboru): Byla provedena kontrola zatékání do garáže č. 6
v č.p. 292, kterou má pronajatou p. Nozar. Prosakuje zde dešťová voda do interiéru garáže.
Doporučujeme odbagrovat zvýšeninu terénu a celkově stavebně upravit. Při zemních pracích
prověřit kanalizační potrubní vedení do šachty pro dešťovou kanalizaci. V rámci údržby
provést vyčištění žlabů č. p. 292. Rozpočet je cca 70.000 Kč, fotodokumentace k nahlédnutí.
Další kontrolou byl zjištěn stav pomníku dobrovolných hasičů na pozemku p. č. 2415/5. Přední
strana pomníku je mírně propadlá, utržené držáky plotu. Návrh oprav: Narovnání desky,
přivaření držáků plotu, natření, výměna dřevěných hlavic plotu. Celkové náklady cca 1.000 Kč.
Navrhuji řešit brigádou hasičů, fotodokumentace k nahlédnutí.
Výbor pro životní prostředí
Zastupitel Jankovský (předseda výboru): Výborem projednána žádost manželů Hrbáčkových
o kácení stromů pod školou, která byla řešena již v březnu 2015. Jsou to tři parcelní čísla,
kde by se měly nálety vykácet. Další žádost o kácení stromů od manželů Pokšteflových byla
vrácena zpět, ze žádosti nebylo zřejmé, které stromy chtějí kácet. Další věcí je rozježděný
zelený pruh mezi chodníkem a silnicí před domem č.p. 2. Snažil jsem se domluvit s občanem
vietnamské národnosti, který tam parkuje, ale nerozumí česky.
Starosta: Místnímu občanovi z č.p. 2 byl již odeslán dopis. Domluvit se s ním je těžké, nechápe,
co po něm chce. Možná to budeme muset řešit přes tlumočníka.
Zastupitel Osvald: Minulý týden se mi ho podařilo zastihnout, když tam zrovna zaparkoval.
Hovořil jsem s ním a od té doby tam zatím neparkuje.
Zastupitel Andrle: Podobně rozježděný trávník jsme řešili již minulý rok na pouti, kdy vjeli
na trávník. Pí. Svitákovou byl následně odeslán dopis.
Zastupitel Jankovský: Měl bych návrh pro Výbor pro výstavbu a územního plánování na opravu
schodů u pomníku J.Š.Baara na hřbitově. Současný stav je pro ostudu, mělo by se to opravit,
než bude hezky.
Hlasování č. 17 o usnesení, že ZM navrhuje uložit Výboru pro výstavbu a územního
plánování připravit návrh na opravu hrobu J. Š. Baara:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen
Výbor pro kulturu a sport
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Zastupitel Andrle (předseda výboru): Jednání výboru proběhlo včera (23.02.2016), z tohoto
důvodu nebyla zastupitelům dodána zpráva z výboru, za což se omlouvám. Měli jsme
na programu kontrolu usnesení. Prosincový zájezd na vánoční trhy do Norimberku se zrušil,
protože Osvětová beseda pořádala den předtím svůj zájezd. Na vánoční trhy se nakonec jelo
do Prahy, ale pouze autem. Šipkový turnaj se přesunul na jaro. Turnaj ve stolním tenise se konal
pouze v rámci Spartaku. Akce Masopust byla splněna, proběhla úspěšně. Moderátorem byl
p. Petr Jančařík. Příprava aktuálních akci: připravena beseda s pamětníky, turnaj v šipkách,
na duben se připravuje turnaj v malé kopané o pohár starosty. Výhledové akce: jsou to akce
schválené ZM na prosincovém zasedání: Divadlo tety Terezy, Mezinárodní den dětí,
kde se budou podílet hasiči i Spartak. Chtěli bychom pozvat pouťové atrakce a navrhnout,
aby byly pro děti zdarma. Dále na červen beseda se Zdeňkem Procházkou o historii Klenčí
a okolí. Dále jsme v diskusi probírali opravu křížů (Mlynářuc kříž pod Klenčím, kříž
nad parkovištěm nad Steatitem, křížek požáru roku 1861 a obnovit kříž, který byl na staré
císařské cestě, ale při stavbě garáží zmizel). Projednávali jsme dotaci s pí. Uhrovou, která
nám poskytla podklady. Příští týden by měli přijet ze Stavebnictví M+K. Měli by vše nafotit
a připravit pro případnou dotaci. Dále jsem jednal s akademickým malířem p. Šindelářem
z Plzně ohledně „Božích muk“. Při té příležitost by se podíval i na „Pomník padlým“ a na sochu
Jana Nepomuckého. V březnu by se sehnaly podklady a připravil rozpočet na případné dotace.
Předpokládané náklady v roce 2009 byly asi 120.000 Kč. Boží muka jsou z roku 1680. Městys
za ně nese odpovědnost, včetně případné sankce, kdyby padly. Základem je získat dotace,
na kříže je kolem 70 %, na památky kolem 90%.
Starosta: Domažlický památkový úřad požaduje, abychom „Pomník padlých“ restaurovali.
Zastupitel Drbal: Na kostele byly 2 sochy, ale v současné době tam už nejsou.
Zastupitel Andrle: Byly to sochy sv. Petra a Pavla, jedna se rozpadla a proto je druhá umístěna
uvnitř kostela. Můžeme se na sochy zeptat p. Šindeláře. Otázka kašny je zatím otevřená, bude
se řešit při opravě náměstí.
Hlasování č. 18 o usnesení, že ZM bere na vědomí zprávy z činnosti kontrolního výboru,
finančního výboru, výboru pro výstavbu a územní plánování, výboru pro životní
prostředí, výboru pro kulturu a sport:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Návrh byl schválen.
16. Připomínky občanů

Občanka Němečková: Když je u nás zákaz vjezdu cisteren do vodního pásma, tak proč tam
jezdí cisterna s benzínem na čerpací stanici F1?
Starosta: Měli by mít povolení, zjistíme a případně budeme řešit. Jsme v jednání
s domažlických dopravním odborem, kde se pokoušíme omezit jízdu nákladních vozidel přes
Klenčí. Zatím to nevypadá dobře. Jedním z důvodů je vytížení silnice první třídy Folmava –
Plzeň, kdyby se doprava přes Klenčí přesunula na tuto silnici.
17. Diskuse, závěr
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Zastupitel Mareš: Jaké proběhnou v letošním roce investiční akce, v jaké jsou už fázi, případně
jaké jsou už uzavřené? Měl by být připraven seznam akcí podle důležitosti v rámci městyse.
V loňském roce jsem četl v Čakanu pouze dveře do zdravotního střediska, osvětlení do
mateřské školy a dokončení Domu přírody.
Starosta: Investiční akce v loňské roce ovlivnil Dům přírody, který stál městys desetinu
rozpočtu. Z tohoto důvodu se nemohly dělat žádné větší akce. V letošním roce plánujeme
výměnu vrat na hasičské zbrojnici, pořízení nového zásahového vozidla pro hasiče, připravit
projektovou dokumentaci a podat žádost o dotaci na topení ve stájích (Dům přírody) a spodní
část náměstí, která je připravená včetně povolení. V současné době je možné získat dotaci až
90 % na spodní část náměstí a stáje. Připravujeme projektovou dokumentaci na silnici mezi
bytovkami a silnici na Díly. Budeme připravovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci
školy, zejména opravu šaten a kuchyně. Chceme požádat o dotaci, která bude ve výši 90% od
Ministerstva školství. V č.p. 330 pak výměna topného systému za regulační topný systém
(centrální topný systém není v současné době regulovatelný). Žádali jsme o dotaci na dětské
hřiště Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy čekáme na odpověď, zda dotaci dostaneme nebo ne.
Dotace by byla 400.000 Kč, při nákladech 570.000 Kč. Do konce června 2016 se budou
opravovat schody u Muzea J.Š.Baara. Na léto 2016 se připravuje oprava kanalizace pod
továrnou. Podle dotace se buď opraví celá plánovaná etapa, nebo jen její horní část.
Zastupitel Smazal: Připravuje se oprava zámkové dlažby mezi bytovkama (č.p. 331 – 333) a
firmou Hrbáček.
Zastupitel Mareš: Měl být připraven seznam investičních akcí podle důležitosti v rámci městyse
i s předpokládaným termínem, aby zastupitelé věděli, jak jednotlivé akce probíhají.
Starosta: Seznam investičních akcí bude připraven do dalšího ZM. Není nutné dávat do
usnesení, všichni zastupitelé dostanou v pokladech.
Zastupitel Mareš: Jak dopadl soudní spor mezi p. Pittnerem a městysem? Je už vše vyřešeno,
ukončeno?
Starosta: Případ není ještě vyřešený. V původní dohodě, kterou jsme předkládali, byly ještě
připomínky dalších stran. Dne 22. 02. 2016 proběhlo další jednání, které považuji za úspěšné.
Jsou připravovány dvě verze dohody. Dohoda se zapsáním do Katastru nemovitostí (zápis
nemovitosti na První chodskou společnost a následně zpět na městys) a druhá bez zápisu do
Katastru nemovitostí. Dohody dostanete v podkladech pro zasedání ZM a zřejmě bude
v nejbližší době svoláno mimořádné ZM k tomuto bodu.
Zastupitel Mareš: V zápisu z 25. zasedání rady, bod 8 je navýšení částky na p. Pabiána v léčebně
o 100 Kč měsíčně? S tím já nesouhlasím.
Starosta: Městys pobyt p. Pabiána v léčebně nic nestojí. Požádali jsme Úřad práce o dotaci,
která pokrývá 100% příspěvku. Platba je dána soudním rozhodnutím, jsme opatrovníkem. To
co zaplatíme za jeho pobyt v léčebně, dostaneme zpět od Úřadu práce. Je to částka cca 20.000
Kč ročně.
Zastupitel Mareš: V zápisu z 24. zasedání rady – revokace usnesení 15.20 z 20. zasedání rady?
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Starosta: Jednalo se o nutnou opravu multikáry. Jednalo se revokaci – zrušení usnesení o
přípravě smlouvy.
Zastupitel Anderle: Jak to vypadá s umístěním zrcadel u „špáru“ a výjezd od zdravotního
střediska naproti škole? V době stavby nám bylo řečeno, že se to řešit nemůže.
Starosta: Odesláno v listopadu 2015 na DI Domažlice několik problematických míst. U „špáru“
by se zrušilo z každé strany jedno parkovací místo (nakreslení žlutých čar) a u zdravotnického
střediska zrcadlo. Dostali jsme však zamítavé stanovisko. Před třemi týdny byla podána další
žádost. DI nemá problém s umístěním zrcadel. U „šparu“ není sloup a musel by se tam dát nový,
což se nedoporučuje. U zdravotního střediska navrhují zrcadlo.
Anderle: Skruže pod silnicí na Díly?
Starosta: Projednávali jsme to na radě. Skruže jsou zřejmě majetkem majitelů pozemků, nejsou
majetkem městyse. Je na majitelích, aby je opravili.
Diskuse byla ukončena.
Místostarosta Hula přečet návrh usnesení.
Hlasování č. 19 o usnesení, že ZM schvaluje návrh usnesení z 10. zasedání zastupitelstva:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Další plánované zasedání ZM proběhne dne 27.4.2016 od 18:00 hod. Do té doby bude
pravděpodobně svoláno mimořádné ZM.
Zasedání ukončeno v 19:20 hodin.
Zapsal: Martin FREI v.r.
Ověřovatelé zápisu:
František Čipera

……………………

Josef Osvald

……………………

Jan Bozděch (starosta)

……………………

