Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení
Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.1.2015

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2015-1-1 schvaluje program jednání
č. 2015-1-2 schvaluje přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS
II. jihozápad
č. 2015-1-3 schvaluje rozpočtové opatření č 7
č. 2015-1-4 schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2015

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Sejmuto:

........................

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

Z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 11.2.2015
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2015-2-1 schvaluje program jednání
č. 2015-2-2 schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 246
(zdravotní středisko).
č. 2015-2-3 schvaluje záměr pronájmu p.č. 27/1 v k.ú. Lučice
č. 2015-2-4 schvaluje záměr prodeje hasičské zbrojnice v Bezpravovicích.
č. 2015-2-5 schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 215.
č. 2015-2-6 schvaluje účetní uzávěrku MŠ Chudenice za rok 2014.
č. 2015-2-7 schvaluje neinvestiční příspěvek pro MŠ Chudenice.
č. 2015-2-8 schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sokol Chudenice ve výši 30.000,Kč (25.000,- Kč + 5.000,- Kč na přípravu masopustu)
č. 2015-2-9 schvaluje záměr na vypsání výběrového řízení na pozici knihovníka/
knihovnice.
č. 2015-2-10 schvaluje smlouvu na výběrové řízení ohledně konsolidace úvěrů
s firmou GPL Invest.
č. 2015-2-11 neschvaluje projekt výstavby retenční nádrže Liteň.
č. 2015-2-12 projednalo a vzalo na vědomí stížnost zastupitelů p. D.Klímy a p. V.
Svatoně

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Sejmuto:

02.03.2015

........................

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

Ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 27.3.2015
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

2015-3-1
2015-3-2
2015-3-3
2015-3-4
2015-3-5
2015-3-6
2015-3-7
2015-3-8

schvaluje program jednání.
schvaluje ručení úvěru o.s. Otisk.
schvaluje přijetí smlouvy s pojišťovnou Generali.
schvaluje ukončení smlouvy s pojišťovnou ČSOB.
schvaluje plochy pro náhradní výsadbu.
schvaluje program podpory sportu a hasičů v roce 2015.
schvaluje program podpory akcí spolků.
schvaluje smlouvu s obcemi Biřkov a Křenicemi ohledně zajištění
požární ochrany.
2015-3-9 schvaluje smlouvu se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce náměstí a
přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. Etapa“.
2015-3-10 schvaluje prováděcí dokumentaci pro výběrové řízení na bankovní dům
ohledně finančních závazků městyse Chudenice.
2015-3-11 schvaluje rozpočet na rok 2015.
2015-3-12 schvaluje rozpočtové opatření č.1.
2015-3-13 schvaluje záměr pronájmu požární zbrojnice v Lučici.

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Sejmuto:

........................

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

Ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29. 4. 2015
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2015-4-1 schvaluje program jednání.
č. 2015-4-2 schvaluje návrh změny hranice katastrálního území mezi městysem
Koloveč a městysem Chudenice.
č. 2015-4-3 schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
č. 2015-4-4 schvaluje záměr k pronájmu prostor učebny 2. a 3. třídy a učebny 4. a
5. třídy v budově bývalé základní školy.
č. 2015-4-5 schvaluje věcné břemeno pro kanalizační přípojku kostela sv. Jana
Křtitele v Chudenicích mezi městysem Chudenice a Římskokatolickou
farností Švihov.
č. 2015-4-6 schvaluje návrh na paušální poplatek 3 000 Kč za administrativní úkony
spojené s výměnou bytu v bytových domech č.p. 305, 306, 307.
č. 2015-4-7 schvaluje záměr k pronájmu objektu „koupaliště“.
č. 2015-4-8 schvaluje nájemní smlouvy:
- se slečnou Eliškou Hucovou,
- s firmou ArcelorMittal Distribution Czech Republic s.r.o.,
- s firmou Triumfa Energo s.r.o.
č. 2015-4-9 schvaluje prodej objektu hasičské zbrojnice v Bezpravovicích.
č. 2015-4-10 schvaluje plán činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2015.
č. 2015-4-11 schvaluje vítěznou nabídku Československé obchodní banky a.s. z
výběrového řízení ze dne 28. 4. 2015 na financování dlouhodobého
úvěru ve výši 28 000 000,- Kč a kontokorentního úvěru s limitem 1 350
000,- Kč.
č. 2015-4-12 projednalo a vzalo na vědomí vyhlášení výběrového řízení „Výměna
šoupat v Zahradní ulici“.
č. 2015-4-13 projednalo a vzalo na vědomí informaci o skutečném vlastníkovi bývalé
hasičské zbrojnice v Lučici
č. 2015-4-14 projednalo a vzalo na vědomí výsledek konkurzního řízení na novou
knihovnici městyse Chudenice.

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Sejmuto:

........................

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 10. 6. 2015
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2015-5-1 schvaluje program jednání.
č. 2015-5-2 provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva
č. 2015-5-3 bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Chudenice za rok 2014.
č. 2015-5-4 schvaluje závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2014.
č. 2015-5-5 schvaluje účetní uzávěrku městyse Chudenice za rok 2014.
č. 2015-5-6 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
č. 2015-5-7 schvaluje dodatek č.1 k programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2015.
č. 2015-5-8 schvaluje návrh smlouvy o zajištění návštěvního provozu v kostele
sv.Jana Křtitele v Chudenicích.
č. 2015-5-9 za účelem doplnění informací opětovně projednalo žádost o.s. OTISK o
souhlas s realizací projektu muzejní expozice sv. Wolfganga na
rozhledně Bolfánek.
č. 2015-5-10 schvaluje projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce Zahradní ulice.
č. 2015-5-11 schvaluje návrh smlouvy s GIS projekt - MISYS.
č.2015-5-12 schvaluje poskytnutí dotace o.s. OTISK ve výši 280.000,- Kč
z programu podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2015.
č. 2015-5-13 schvaluje poskytnutí dotace ZO ČSZ Chudenice ve výši 5.000,- Kč,z programu podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2015.
č. 2015-5-14 schvaluje poskytnutí dotace SDH Chudenice ve výši 10.000,- Kč
z programu podpory sportu, hasičů na rok 2015.

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:

........................

15. 6. 2015

Sejmuto:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

15. 6. 2015

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

Ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 09. 07. 2015
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2015-6-1
č. 2015-6-2
č. 2015-6-3

č. 2015-6-4
č. 2015-6-5
č. 2015-6-6
č. 2015-6-7
č. 2015-6-8

č. 2015-6-9

č. 2015-6-10
č. 2015-6-11

schvaluje program jednání.
provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva
bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele
výměny šoupat v Zahradní ulici v obci Chudenice a schvaluje
sepsání smlouvy s výhercem výběrového řízení AQUAŠUMAVA
s.r.o. Městys Chudenice schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové
dotace na akci „Výměna nefunkčních šoupat veřejného
vodovodu“ s Plzeňským krajem ve výši 160 000 Kč.
schvaluje záměr prodeje obecního bytu č. 7 v domě čp. 307
v obci Chudenice.
schvaluje zadání geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č.
1966/1 v k.ú. městyse Chudenice.
schvaluje přesunutí bodu č. 6 (Nájemní smlouvy - zahrádky
restaurací) na následující zasedání.
schvaluje pokračování v realizaci rekonstrukce Zahradní ulice
v obci Chudenice z vlastních prostředků.
schvaluje pověření starosty ke zrušení úvěrové smlouvy se
společností Česká spořitelna a.s. a k sepsání nové úvěrové
smlouvy s ČSOB, za účelem financování rekonstrukce Zahradní
ulice v obci Chudenice.
schvaluje přijetí finanční příspěvku na věcné vybavení JSDHO
Chudenice ve výši 40.000,- Kč z dotačního programu „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2015“.
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015 a č. 5/2015.
schvaluje prodloužení smlouvy o sdružených službách dodávky
elektrické energie se stávajícím dodavatelem AMPER Market.

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Sejmuto:

........................

17. 7. 2015

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

17. 7. 2015

Městys Chudenice
Zastupítelstvo městyse Chudenice

UsnesenÍ
Ze 7. zasedání Zastupitelstva městyíse (:hudpnirp,
konaného dne 29.09.2015 v yaspdarí místnosti na úřadu městyse
Zastupitelstvo městyse Chiidpnice:
Č. 2015-7-1
č. 2015-7-2
č. 2015-7-3

Č. 2015-7-4

schvaluje po Úpravách program jednání,
provedlo kontrolu a vzalo bez námítek na vědomí usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva,
bere na vědomí informaci o sepsání nájemní smlouvy s f.
Triumph Adler z důvodu potřeby pořízení multifunkční tiskárny do
kanceláře úřadu městyse Chudenice,
bere na vědomÍ informace o prŮběhu rekonstrukce Zahradní
ulice v obcí Chudenice,

Č. 2015-7-5

č. 2015-7-6
Č. 2015-7-7
č. 2015-7-8
č. 2015-7-9
č. 2015-7-10

bere na vědomí informace k projektové dokumentaci generální
opravy mostu u obce Balkovy a pověřuje starostu městyse
Chudenice k sepsání vyjádření zpracovateli projektové
dokumentace f. Pontex s.r.o.,
schvaluje podpis smlouvy s auditorskou firmou DAKAN,
schvaluje srížení prodejní ceny inzerovaného bytu č. 7 v
bytovém domě čp. 307 v obci Chudenice,
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a schvaluje rozpočtové
opatřenÍ Č. 7 a č. 8,
schvaluje nájmy obecních pozemků před restauracemi v obci
Chudenice,

schvaluje přijetí účelové dotace na výdaje JSDHO Chudenice ve
výši 3.883,- Kč z dotačního programu ,,Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015?.

Starosta:

aa?sís chuoehice

Martín Dolejš

VyvěŠeno:

.!'!'m:F.

?

09.10.2015

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

09.10.2015

Kvapilova 215
339 01 Chudenice

