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

