Městys Chudenice

Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 15.1.2016 v restauraci ,,U Baláků?
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
Č, 2016-1-1
Č. 2016-1-2

schválilo po úpravě program jednání,

provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z mínulého zasedání

zastupitelstva,
Č, 2016-1-3

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a schválilo rozpočtové
opatřenÍ Č. 12,

Č, 2016-1-4

schválilo bezúplatný převod pozemku č. 2045/1 v k.ú. Chudenice a

pozemku č, 6CÍ3 v k',ú.a Lučice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových do vlastnictví městyse Chudenice, a pověřilo starostu ke
zjištění podmínek odkoupení pozemku Č, 2018/1 v k.ú, Chudenice,
Č. 2016-1-5
Č, 2016-1-6

schválilo Knihovní řád,

projednalo a vzalo na vědomí návrh společnosti ČEZ na přemístění
elektríckého vedení pod zem v ulící Podskalí v Chudenicích, a pověřilo
starostu k projednání tohoto návrhu s úČastníky případného dalšího
řízení o překládce,

Č. 2016-1-7

schválilo záměr pronájmu bytu v bytovém domě č.p. 307/7 v
Chudenicích ul. Roubalova,

Starosta:

Martín Dolejš

Mr-STYS
C'HUDENICE
Kvapilov; 2'16'
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Vyvěšeno:

25,01.2016

Vyvěšeno na el, Úřední desce:

25.01.2016

Sejmuto:

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

UsnesenÍ
z 2. zíredání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 04.«)7.7016 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
Č. 2016-1-1
č. 2016-1-2

schválilo po úpravě program jednání,
provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usneserí z minulého zasedání
zastupitelstva,

č. 2016-1-3
č. 2016-1-4

Č. 2016-1-5

č. 2016-1-6

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13,

schválilo sepsání žádosti na-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod části pozemku č. 1/14 v k.ú. obce
Chudenice do vlastnictví městyse Chudenice,
schválilo sepsání smlouvy s PoŠumavskou odpadovou společností s.r.o.
na odvoz komunálního odpadu, kdy podepsání smlouvy je podmíněno
kontrolou této smlouvy právním zástupcem městyse, a zamítlo vstup
městyse do této společnosti jako společník,
schválilo prodej pozemku 1966/7 v k.ú. obce Chudenice panu Janu
Librovi,

schválilo provedení kanalizační a vodovodní přípojky na pozemek p.č.
2068 v k.ú. obce Chudenice,
č. 2016-1-8 schválilo poskytnutí dotace ve výší 45.3001- Kč pro Plzeňský kraj
na zajištění dopravní obslužnosti,
č. 2016-1-9 schválilo objednání průkazu energetické náročnosti budov u firmy PKV
č. 2016-1-10 schválílo prodej bytu č. 7 v bytovém domě č.p. 307 v Chudenicích ul.

č. 2016-1-7

Roubalova,

č. 2016-1-11 schválilo vyhlášení záměru prodeje hasíčského vozidla CAS 25 Škoda
706 RTHP, SPZ: KT 59-05.

Starosta:

Martin Dolejš

;%MĚSTYS CHUDENICE
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Vyvěšeno:

08.02.2016

Vyvěšeno na el. Úřední desce:

08.02.2016

Sejmuto:

Městys
M Chudenice
ť
/

Usnesem
ze 4. zasedání Zastu itelstva měs se Chudenice
konaného dne 26.05.2016 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2016-4-1 schválilo po úpravě program jednání,
č. 2016-4-2 provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z

minulého zasedání zastupitelstva,
č. 2016-4-3 schválílo ukončení smlouvy o pojíštění majetku a odpovědnos

společnosti CSOB Po)isťovna a.s., za účelem zaměru sepsani smlouvy
pro městys výhodnější se spoleČností Generali Pojíšťovna, a.s.,
č. 2016-4-4 schválilo jako zhotovítele nového dětského hřiště u Mateřské ško

Chudenicích firmu TR Antoš, s.r.o,
č. 2016-4-5 schválílo sepsání smlouvy se společností GEPRO, spol. s.r.o. o do
a ochraně ÚdajŮ katastru nemovítostÍ vedených v elektronícké podobě,

č. 2016-4-6 vzalo na vědomí informaci o záměru společnosti ČEZ Distribuce,

rekonstrukcí distribuční sítě nízkého napětí v ul. Podskalí v Chudenících,
č. 2016-4-7 schválilo poskyl:nutí dotací na čínnost spolků z ,,Dotačního prog
na podporu činnosti a akcí spolkčl a nezískových organizací pro Tl
Sokol Chudenice ve výší 20 tis Kč, SDH Chudenice ve výši 20 tis. Kč a

ČZS Chudeníce ve výší 10 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv o

poskytnutÍ dotace s těmito organizacemi,
č. 2016-4-8 vzalo na vědomí a projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2016,

č. 2016-4-9 vzalo na vědomí a projednalo žádost pana Jaroslava Řezáče, a pověřilo

starostu dalším jednáním ve věci za účelem odkupu pozemků nad
koupalištěm u obce Slatína,
č. 2016-4-10 vzalo na vědomí informace o záměru výstavby nové hasíČské zbr
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VyvěŠeno: 30.05,2016

Vyvěšenonael.Úřednídesce: 30.05.2016

Sejmuto:

Usnesení

Městys Chudenice

z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 30.06.2016 v zasedací místnosti úřadu

č. 2016-5-1
č. 2016-5-2
č. 2016-5-3
č. 2016-5-4
č. 2016-5-5
č. 2016-5-6
č. 2016-5-7
č. 2016-5-8
č. 2016-5-9
č. 2016-5-10
č. 2016-5-11
č. 2016-5-12
č. 2016-5-13

č. 2016-5-14

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
schválilo po úpravách program jednání,
provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva,
vzalo na vědomí zprávu auditora ing. Davida Vičara o výsledcích přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2015,
schválilo Závěrečný účet městyse za rok 2015,
schválilo Účetní závěrku městyse za rok 2015,
schválilo sepsání smlouvy s auditorem ing. Davidem Vičarem o vykonání
přezkoumání hospodaření městyse v roce 2016,
schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2016,
schválilo poskytnutí dotace z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí
spolků a neziskových organizací “ pro SDH Chudenice ve výši 15 tis. Kč, a
sepsání veřejnoprávní smlouvy,
schválilo rozdělení a převedení finančních prostředků Mateřské školy
Chudenice do rezervního fondu a do fondu odměn,
schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. ALFASTAV spol. s.r.o.,jako se
zhotovitelem stavebních úprav Sokolovny čp. 136 v Chudenicích.
schválilo sepsání Příkazní smlouvy s f. D.EUConsulting, s.r.o., jako se
zpracovatelem veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce
kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích,
schválilo sepsání smlouvy s f. BSP Consulting o poskytnutí odborné pomoci
v oblasti BOZP,
schválilo přijetí těchto dotací:
1) z dotačního titulu Plzeňského kraje:
a) PSOV PK 2016 - Projekty obcí, ve výši 300.000,- Kč na rekonstrukci kotelny
v budově čp. 215 v Chudenicích,
b) Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2016 ve výši 40.000,Kč na zvýšení atraktivity Americké zahrady,
c) Příspěvek na odbornou přípravu v roce 2015 ve výši 6.000,- Kč pro
Jednotku SDH městyse Chudenice,
2) z dotačního titulu SZIF MZ ČR: 40.250,-Kč, 15.750,-Kč, 16.240,-Kč, na
renovaci drobných sakrálních objektů - křížků v k.ú. městyse Chudenice,
3) z dotačního titulu MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 na dětské
hřiště MŠ v Chudenicích ve výši 142.505,-Kč,
4) z Ministerstva kultury ČR - Podpora péče o VPR, VPZ a KPZ - na opravu sokolovny
ve výši 350.000,-Kč,
5) z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR VISK3 ve výši 43.000,-Kč na pořízení IT
technologie v knihovně.
schválilo Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z lesních i mimolesních
pozemků v k.ú. městyse Chudenice.

…………………………………..
Martin Dolejš

Vyvěšeno:

02.07.2016

Vyvěšeno na el. Úřední desce:

02.07.2016

Sejmuto:

starosta

Městys Chudenice

Usnesení
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.07.2016 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2016-6-1

schválilo po úpravách program jednání,

č. 2016-6-2

provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva,

č. 2016-6-3

schválilo sepsání Smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti „Region“ se
společností Generali Pojišťovna, a.s.,

č. 2016-6-4

schválilo sepsání smlouvy na dobu neurčitou se společností ČSOB, a.s., na
kontokorent ve výši 1.350.000,- Kč,

č. 2016-6-5

schválilo vítěze výběrového řízení f. Atosol jako zhotovitele zakázky
„Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích“,

č. 2016-6-6

schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. Atosol jako se zhotovitelem zakázky
„Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích“,

č. 2016-6-7

schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2016,

č. 2016-6-8

schválilo přesunutí tohoto bodu jednání na příští zasedání, pověřilo starostu
ustanovením komise a k přípravě podkladů pro další jednání o výši nájmů v
obecních bytech mimo bytové domy,

č. 2016-6-9

schválilo pronájem bytu v areálu MŠ panu Janu Hodanovi,

č. 2016-6-10

schválilo pronájem bytu v budově čp. 161 panu Lukáši Košanovi,

č. 2016-6-11

schválilo krátkodobý pronájem areálu koupaliště ve Slatině slečně Pyszkové,

č. 2016-6-12

schválilo žádost paní Hončíkové a pana Řenče - výkopové práce za účelem
připojení jejich nemovitostí na vodovodní řad městyse,

č. 2016-6-13

schválilo koupi pozemků s cestou nad koupalištěm u obce Slatina.

…………………………………..
Martin Dolejš

Vyvěšeno:

05.08.2016

Vyvěšeno na el. Úřední desce:

05.08.2016

Sejmuto:

starosta
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Městys Chudenice

Usnesení
Ze 7w zasedaní Zastupitdstva m«e'StySe ChudeniC!
konan4ho dnq 29,09,2016 v zas@Jaqí míslnosli Úřadu
bstupitelstvo městyse Chudenice:
Č. 2016-7-1

schválilo po úpravách program jednání,

Č. 2016-7-2

provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usneserí z
minulého zasedání zastupitelstva,

Č. 2016-7-3

schválilo sepsání smlouvy s OÚ Dolany, o zřízení služebnosti rozlivu vody na
pozemcích p.č. 156/2 a 156/3 v k.ú. městyse Chudenice u obce Slatina,
v souvislosti s vodním dílem ,,Retenční nádíže Balkovy?,

Č. 2016-7-4

schválilo přesunutí bodu možnosti vstupu jako společník do společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o. na příští zasedání zastupitelstva, a pověřilo
starostu k předložení návrhu smlouvy s touto společností,

Č. 2016-7-5

schválilo doplnění bodu jednání - výpovězení smlouvy na odvoz separovaného
odpadu s firmou EKO-SEPAR, s.r.o. a sepsání nové výhodnější smlouvy se
spoleČností Pošumavská odpadová, s.r.o.

Č. 2016-7-6

schválilo sepsání servisní smlouvy se společností ATLAS software, a.s. na
programové vybavení úřadu městyse systémem Codexis on-line,

Č. 2016-7-7

schválilo sepsání ,,Dohody o změně hranice obce? s městysem Koloveč, o
změně obecní hranice mezi k.ú. obce Zíchov a k.ú. městyse Chudenice,

Č. 2016-7-8

vzalo na vědomí rozpoČtové opatření č. 7/2016,

Č. 2016-7-9

schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč z ,,Dotačního programu na
podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací? pro TJ Sokol
Chudenice - fotbalový oddíl, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,

Č. 2016-7-10

schválilo přijetí dotace ve výši 900 tis. Kč z ,,Dotačního programu
vodohospodářské infrastruktury 2016? Plzeňského kraje, na akci ,,Chudenice vodovod a kanalizace v ulici Záblatí?,

Č. 2016-7-11

schválilo úpravu výše nájemného v obecních bytech Čechova čp. 162 ve výši
24,- Kč/m2 a v bytech ve Zdravotním středisku a Mateřské školce ve výši 48,Kč/m", od 01.01.2017,

Č. 2016-7-12

projednalo žádost manželů ing. Miroslava Matějky a Heleny Matějkové o

moŽnosti prodeje Části pozemkÍu p.Č. 5/11 v k.ú. -městyse Chudenice-u MŠ a
pověřilo starostu k dalšímu jednání ve věci,

Č. 2016-7-13

schválilo přijetí dotace ve výši 1.973.268,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj
z programu ,,IROP? na realizaci projektu Technika pro IZS- dopravní automobil

Č. 2016-7-14

vzalo na vědomí informace o stavu jednání se společností DrTHERM, s.r.o, o
možnosti odkupu pozemků okolo bytových dom(.i v ul. Roubalova.

pro JSDH Chudenice,

(X,l. í,

?' kl;,

/-Íkjš-

Martin Doll

,05, 10, 2016
Vyvěšenonael.úřednídesce: .05,Jl},71fJ'l

Vyvěšeno:
Sejmuto:

stamsta

MĚSTYS CHUDENICE
Kvapilova 215
339 0l ChudeniC0

Městys Chudenice

Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 31.10.2016 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2016-8-1

schválilo program jednání,

č. 2016-8-2

provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva,

č. 2016-8-3

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/9 2016,

č. 2016-8-4

schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016,

č. 2016-8-5

schválilo úpravu výše nájemného v obecních bytech:
1) V Čechově ul. č.p. 161 a 162 ve výši 24 Kč/m2 za měsíc
2) Ve zdravotním středisku ve výši 56,2 Kč/m2 za měsíc
3) V mateřské škole ve výši 56,5 Kč/m2

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

Městys Chudenice

Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.11.2016 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:

č. 2016-9-1

provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva,

č. 2016-9-2

schválilo program jednání,

č. 2016-9-3

schválilo výstavbu nové Hasičské zbrojnice v Chudenicích za předpokladu
získání vhodné dotace,

č. 2016-9-4

schválilo podpis Smlouvy o dílo s ing. Václavem Vlčkem ohledně zpracování
projektové dokumentace akce “Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice“,

č. 2016-9-5

schválilo podpis Smlouvy o dílo s Mgr. Kamilem Pikhartem ohledně zpracování
„Studie proveditelnosti“ k žádosti o dotaci v rámci 36. výzvy IROP k projektu
„Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice“,

č. 2016-9-6

schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností D.EU Consulting, s.r.o.
zastoupenou Mgr. Miroslavem Kolářem ohledně zpracování „Zadávací
dokumentace k veřejné zakázce“ nazvané „Technika pro IZS – dopravní
automobil pro Jednotku SDH Chudenice“,

č. 2016-9-7

schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností Agroteam CZ s.r.o. ohledně
zpracování analýzy odpadů, zpracování žádosti o dotaci a zpracování zadávací
dokumentace pro projekt: „Intenzifikace systému sběru BRKO v městysi
Chudenice“, pro dotační titul z OPŽP,

č. 2016-9-8

vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2016,

č. 2016-9-9

schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
Spořitelna) v budově Zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích.

(bývalá

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:

12.12.2016

Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

12.12.2016

Městys Chudenice

Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.12.2016 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2016-10-1

provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva,

č. 2016-10-2

schválilo po úpravách program jednání,

č. 2016-10-3

schválilo rozpočet městyse Chudenice na rok 2017,

č. 2016-10-4

vzalo na vědomí návrh na změnu Územního plánu městyse Chudenice a
rozhodlo podniknutí kroků ke zjištění dalšího zájmu o změnu ÚP.,

č. 2016-10-5

vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2016

č. 2016-10-6

vzalo na vědomí oznámení společnosti ČEZ Distribuce ohledně potřebných
úprav na veřejném osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí rozvodu sítě NN v
Chudenicích ul. Podskalí,

č. 2016-10-7

schválilo, na základě úpravy NV 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, návrh na úpravu měsíčních odměn zastupitelů:
- místostarosta

8.955,- Kč

- předseda finančního, kontrolního výboru a kulturní komise

1.058,- Kč

- člen finančního a kontrolního výboru a kulturní komise

750,-

Kč

- člen zastupitelstva

460,-

Kč,

a schválilo jednorázové odměny za činnost členům komisí:
- Ing. Karel Kuneš – člen kontrolní komise

2.000,- Kč

- Pí. Jitka Egermayerová – členka finanční komise

2.000,- Kč

č. 2016-10-8

schválilo směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016,

č. 2016-10-9

schválilo rozpočet – sociální fond městyse Chudenice na rok 2017,

č. 2016-10-10

schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na
podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ pro TJ Sokol
Chudenice - oddíl házené, a poskytnutí dotace z téhož programu ve výši
15.000 Kč pro SDH Chudenice ve výši 15.000 Kč, a sepsání veřejnoprávních
smluv na tyto dotace,

č. 2016-10-11

schválilo sepsání Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje pro využití servisního
střediska na opravy dýchacích přístrojů JSDH Chudenice,

č. 2016-10-12

schválilo přesunutí bodu týkajícího se žádosti o poskytnutí dotace pro Oblastní
charitu Klatovy na další zasedání zastupitelstva,

č. 2016-10-13

schválilo sepsání nájemní smlouvy od 1.1.2017 s MUDr. Janou Srbovou na
pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska č.p. 246 v
Chudenicích (bývalá Spořitelna).

Vyvěšeno:
29.12.2016
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

29.12.2016

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

