Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 15.1.2016 v rerti«irari U Baláků

PřÍtomnÍ zastupitelé:
Mgr. Marce/ Bezděk, Martin DolejŠ, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Mgr Vladimír Svatoň,

Václava

řák
Soupírová, MUDr Jana Srbová, Ing-. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žá
(Prezenční listina - viz příloha č. 1)

Bod I - Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupítelstva městyse Chudenice (dále jen ,,zastupitelstvo?) bylo zahájeno v 19:10 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen ,,předsedajíď'), který přívítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupítelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
07.01.2016 do 15.01.2016 (příloha č. 2). Současně byla zveřejněna na ,,elektronícké úřední desce".

Předsedající z prezenční listiny přítomných členŮ zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 10 členŮ
zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže zastupitelstvo je usnášerí schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
Nepřítomen: Bc. David Klíma

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatelí Mgr. Marcela Bezděka a MUDr. Srbovou a zapísovatelem O. Vlasáka.
Schválení proqramu
Předsedající přečetl návrh programu. Z p(.ivodního programu navrhl vypuŠtění bodu č. 7,? - Projednání
snížení ceny ínzerovaného bytu v Č.p. 30717 v Roubalově ulicí v Chudenících.
Návrh usnesení 2016-1-1:

Zastupitelstvo městyse Chuchsnícp qchválilo následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
Vn)
VIII)
IX)
X)

ZahájenÍ.
Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva městyse Chudenice.
RozpoČtová opatřenÍ Č. 11 a Č. 12.

Žádost o bezúplatný převod pozemků do majetku městyse Chudenice.
Projednání návrhu knihovního řádu.

Projednání návrhu ČEZ na umístěrí kabelu nízkého napětí v ul. Podskalí,
Projednání záměru pronájmu bytu v č.p. 30717 v Roubalově ulici v Chudeniďch.

Diskuze.

UsnesenÍ.
Závěr.

Pm 10
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2016-1-1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

***

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
PředsedajÍcÍ provedl kontrolu usnesení.
UsnesenÍč. 2016-1-2:

Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vza/o bez námitek na vědomí usnesení z
minulého zasedánÍ zastupitelstva.
***

Bod III - RozpoČtová opatřerÍ Č. 11 a Č. 12

M. Šavlová vysvětlila jednotlivé položky rozpoaových opatření.
UsnesenÍ č. 2016-1-3:

Zastupitelstvo vza/o na vědomí rozpoaové opatření č. 11 a schválilo rozpoČtové
opatřenÍ č. 12.
Pro 10
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2016-1-3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

***

Bod IV - Žádost o bezúplatný převod pozemků do maietku městyse Chudenice
Předsedající ínformoval o problematíce žádosti o převod jednotlivých pozemků. Převod pozemku
2018/1 není bezÚplatný. Předsedající přislíbil podání žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku,
případně zjištěnÍ ceny pozemku.
UsnesenÍ č. 2016-1-4:

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 2045/1 v

k.ú. Chudenice a pozemku č. 603 v k.ú. Luace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictvÍ městyse Chudenice, a pověfilo starostu ke zjištění podmÍnek
odkoupení pozemku č. 2018/1 v k.ú. Chudenice,
Pro 10
Výsledek hlasovárí:
Usnesení č. 2016-1-4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

***

Bod V - Proiednání návrhu knihovního řádu
L. Homolková vysvětlila úpravy v kníhovním řádu.
UsnesenÍ č. 201 6-1 -5:

Zastupitelstvo sch válilo kniho vní řád.
Výsledek hlasovárí:

Pro 10 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2016-1-5 bylo schváleno.
***

Bod VI - Proiednání návrhu ČEZ na umístění kabelu v Podskalí

Předsedající informoval o žádostí ČEZ. Realízace by byla problematická, protože vzhledem
k položeným inženýrským sítím by nebylo možné stavbu provést v souladu se stávajícími stavebními
normamí a předpisy. Celá záležitost se bude dále řešit s majiteli dotčených sousedních pozemků.
UsnesenÍ č. 201 6-1 -6:

Zastupitelstvo projednalo a vza/o na vědomí návrh společnosti ČEZ na přemístění
elektrického vedení pod zem v ulici Podskalí v Chudenicích, a pověfi/o starostu k
projednání tohoto návrhu s účastníky případného dalšího řízení o překládce.

***

Bod VII - Proiednání záměru pronáimu bytu v č.p. 30717 v Roubalově ulici v
ChudenicÍch

Předsedající informoval o sítuaci s prodejem bytové jednotky v č.p. 30717. Pokud se nenajde zájemce
o koupi, nabízí se možnost pronajmutí bytové jednotky. Již cca 9 let obec pouze platí za temperování
bytu.
UsnesenÍČ. 2016-1-7:

Zastupite/stvo schvaluje záměr pronájmu bytu v č.p. 307/7 v Rouba/ově ulici v
ChudenicÍch
Pro 9
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2016-1-7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

***

Bod VIII - Diskuze

Dískuze probíhala až po druhé části schčlze.
***

Bod IX - UsnesenÍ

0. Vlasák přeČetl usnesení.
**t*

Bod X - Závěr

Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30 hod.
***

PřÍlohy zápisu:
1 ) Prezenční lístína
2) Pozvánka na zasedání
3) Rozpoaové opatření č. 11 a č. 12
Zápis byl vyhotoven dne: 1.2.2015
Z důvodu technické závady na záznamovém zařízení se bohužel nezachovala
audionáhrávka z tohoto zasedání zastupitelstva.

Zapiso vatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:

Mgr. Marcel Bezděk
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Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 04.02.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
Bod I - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
28.01.2016 do 04.02.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z
celkového počtu 11 členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Mgr. Vladimír
Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Ing. Marie Šavlová, David Žák
Nepřítomní zastupitelé:

Bc. David Klíma (neomluven), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu Ing. M. Šavlovou a J. Macána a zapisovatele D. Žáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
V rámci zahájení dále předsedající přivítal přítomné zástupce fa. Pošumavská odpadová, s.r.o. pana
Ing. Chrousta a pana Ing. Skrbka, kteří byli na zasedání pozváni ze strany předsedajícího, aby zde
prezentovali záměry jejich firmy z hlediska poskytování služeb obcím na úseku odpadového
hospodářství, a možnosti vstupu obcí do této společnosti jako společník.
Schválení programu
Předsedající přečetl program deklarovaný v pozvánce na zasedání a navrhl do původního programu
přiřadit projednání těchto bodů:
Bod č. 6 - Projednání prodeje pozemku p.č. 1966/7 v k.ú. obce Chudenice panu Janu Librovi.
Bod č. 7 - Projednání žádosti pí. Šmejkalové o schválení provedení kanalizační a vodovodní přípojky
na pozemek p.č. 2068 v k.ú. obce Chudenice.
Bod č. 8 – Projednání žádosti Plz. kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.
Bod č. 9 – Projednání objednávky Průkazů energetické náročnosti budov v majetku městyse.
Bod č. 10 – Projednání prodeje bytu č. 7 v domě čp. 307 ul. Roubalova v Chudenicích.
Bod č. 11 – Projednání vyhlášení záměru prodeje hasičského vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP,
SPZ: KT 59-05.
Znění programu po úpravě
I)
II)

Zahájení zasedání zastupitelstva.
Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
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III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)

Rozpočtové opatření č. 13/2015.
Projednání bezúplatného převodu pozemku 1/14 v k.ú. obce Chudenice od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku městyse Chudenice.
Projednání uzavření smlouvy s f. Pošumavská odpadová, s.r.o.
Projednání prodeje pozemku p.č. 1966/7 v k.ú. obce Chudenice panu Janu Librovi.
Projednání žádosti pí. Šmejkalové o schválení provedení kanalizační a vodovodní
přípojky na pozemek p.č. 2068 v k.ú. obce Chudenice.
Projednání žádosti PK o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti.
Projednání objednávky Průkazů energetické náročnosti budov v majetku městyse.
Projednání prodeje bytu č. 7 v domě čp. 307 ul. Roubalova v Chudenicích.
Projednání vyhlášení záměru prodeje hasičského vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP,
SPZ: KT 59-05.
Diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Usnesení 2016-2-1:
Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající provedl kontrolu tohoto usnesení.

Usnesení č. 2016-2-2:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez nám itek na vědom í usnesení z
m inulého zasedání zastupitelstva.
* * *

Bod III - Rozpočtová opatření č. 13/2015
Účetní městyse paní J. Vlčková vysvětlila nejdůležitější položky rozpočtových opatření. Předsedající
doplnil, že v tomto opatření se „de facto“ jedná pouze o účetní úpravu rozpočtu před závěrečným
účtem, bez zásadních změn.

Usnesení č. 2016-2-3:
Zastupitelstvo vzalo bez nám itek na vědom í rozpočtové opatření č. 13/ 2015.
* * *

Bod IV - Projednání bezúplatného převodu pozemku 1/14 v k.ú. obce Chudenice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku městyse
Chudenice
Předsedající informoval o problematice žádostí a převodech pozemků od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. V daném případě se jedná o bezúplatný převod 1/8 pozemku p.č. 1/14 v k.ú.
obce Chudenice do majetku městyse, kdy se jedná o část cesty před vinárnou u Starého zámku.
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Usnesení č. 2016-2-4:
Zastupitelstvo schválilo sepsání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
m ajetkových o bezúplatný převod části pozem ku č. 1/ 14 v k.ú. obce Chudenice do
vlastnictví m ěstyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod V - Projednání uzavření smlouvy s f. Pošumavská odpadová, s.r.o
Předsedající doplnil informace z prezentace zástupců f. Pošumavská odpadová, s.r.o. V dané věci se
jedná o sepsání smlouvy s touto firmou na zajištění odvozu komunálního odpadu a možnost zvážení
vstupu do této firmy jako společník. Dále podal informace, že oslovil i jiné firmy, které zajišťují odvoz
komunálního odpadu, ale tyto se do současnosti nevyjádřily k ceně za odvoz a pravděpodobně tak
nemají o odvoz odpadu zájem. Firma Pošumavská odpadová, s.r.o. převzala odvoz po firmě, která pro
městys prováděla odvoz do konce roku 2015. Odvoz odpadu bude zajišťovat za stejných podmínek.
Z jednání vyplynulo, že není nutno, aby městys Chudenice vstupoval do společnosti Pošumavská
odpadová, s.r.o. jako společník. Žádné výhody z hlediska snížení ceny za odvoz odpadu z tohoto
vstupu pro městys neplynou.

Usnesení č. 2016-2-5:
Zastupitelstvo schválilo sepsání sm louvy s P ošum avskou odpadovou, s.r.o. na
odvoz kom unálního odpadu, kdy podepsání sm louvy je podm íněno kontrolou této
sm louvy právním zástupcem m ěstyse, a zam ítlo vstup m ěstyse do této společnosti jak o
společník.
Výsledek hlasování o sepsání smlouvy (odvoz): Pro
9
Proti 0
Zdrželi se 0
Výsledek hlasování o vstupu do s.r.o.:
Pro
3
Proti 6
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-2-5 : schváleno - sepsání smlouvy o odvozu komunálního odpadu
neschváleno – vstup do s.r.o. jako společník
* * *

Bod VI - Projednání prodeje pozemku p.č. 1966/7 v k.ú. obce Chudenice panu
Janu Librovi
Předsedající vysvětlil, že již dříve byl schválen a vyhlášen záměr prodeje tohoto pozemku a pan Jan
Libra byl jediný, který se do tohoto záměru v řádném termínu přihlásil. Cena pozemku je stanovena
znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku platí kupující.

Usnesení č. 2016-2-6:
Zastupitelstvo schválilo prodej pozem ku 1966/ 7 v k.ú. obce Chudenice panu Janu
Librovi.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VII - Projednání žádosti pí. Šmejkalové o schválení provedení kanalizační a
vodovodní přípojky na pozemek p.č. 2068 v k.ú. obce Chudenice
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Předsedající informoval o žádosti paní Šmejkalové, která je spolumajitelkou nemovitostí a pozemků
„Na Sýpkách“ v Chudenicích. Požádala o provedení připojení tohoto pozemku na vodovod a kanalizaci
na
vlastní náklady. Přípravu projektu provádí f. AQUA Šumava. Předsedající předložil výkres připojení a
vysvětlil důvody žádosti.

Usnesení č. 2016-2-7:
Zastupitelstvo schválilo provedení kanalizační a vodovodní přípojky na pozem ek
p.č. 2068 v k.ú. obce Chudenice, na náklady žadatelky.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VIII - Projednání žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti
Plzeňský kraj požádal o tuto dotaci na základě změny zákona. Jedná se o částku 45.300,- Kč a jde
pouze o formalitu, neboť dříve městys také platil tuto částku, ale jiným způsobem. Pokud by dotaci
zastupitelstvo neschválilo, tak přestanou na Chudenicko jezdit autobusy.

Usnesení č. 2016-2-8:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 45.300,-K č pro P lzeňský
kraj na zajištění dopravní obslužnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod IX - Projednání objednávky Průkazů energetické náročnosti budov v majetku
městyse
Předsedající vysvětlil, že městys Chudenice měl povinnost již od roku 2013 tyto průkazy zřídit na
základě zákona. Průkazy se vydávají na dobu 10 let a musíme je zřídit už jen z důvodu budoucích
žádostí o jakékoliv dotace souvisejících s těmito budovami. Firma PKV je ze tří oslovených firem
nejlevnější, protože nabídla cenu za zpracování průkazů na všechny budovy „en bloc“ ve výši 56.186,Kč.

Usnesení č. 2016-2-9:
Zastupitelstvo schválilo objednání P růkazů energetick é náročnosti budov v
m ajetku m ěstyse Chudenice od firm y P K V.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod X - Projednání prodeje bytu č. 7 v domě čp. 307 ul. Roubalova v Chudenicích
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Předsedající informoval o skutečnosti, že se podařilo prodat prostřednictvím realitní kanceláře byt č. 7
v bytovém domě čp. 307 v ulici Roubalova v Chudenicích. Byt se prodal za cenu 1.290.000,- Kč. Z
toho je odměna zprostředkovateli prodeje ve výši 62.436,- Kč, tedy obec bude inkasovat částku ve
výši
1.227.564,- Kč. V prodeji se pouze vyhovělo kupujícímu v tom, že prodej bude rozdělen do dvou
splátek a to 800.000,- Kč splatných do 31.3.2016 a 427.564,- Kč splatných do 31.7.2016. Vklad do
katastru nemovitostí bude proveden, až po zaplacení celkové částky za byt. Již cca 9 let obec pouze
platí za temperování bytu.

Usnesení č. 2016-2-10:
Zastupitelstvo schválilo prodej bytu č. 7 v bytovém dom ě č.p. 307 v Chudenicích
ul. Roubalova dle uvedených podm ínek.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XI - Projednání vyhlášení záměru prodeje hasičského vozidla CAS 25 Škoda
706 RTHP, SPZ: KT 59-05
D. Žák jako zástupce hasičů přednesl návrh na základě usnesení ze schůze členů jednotky SDH obce
Chudenice, kde bylo rozhodnuto o předložení návrhu prodeje CAS 25. Toto vozidlo je zastaralé r.v.
1982 a udržování a opravy jsou pro městys nerentabilní. O vozidlo projevil zájem kupec, který by ho
chtěl zařadit do své veteránské sbírky, kdy cena vozidla by se mohla pohybovat kolem 30 tis. Kč.

Usnesení č. 2016-2-11:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení zám ěru prodeje hasičského vozidla CAS 25
Škoda 706 RTHP , SP Z: K T 59-05.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-2-11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XII - Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
J. Zoubková – jako zástupce TJ Sokol Chudenice a pověřená k zastupování hasičů se přišla zeptat,
zda by šlo provést vyčištění a ošetření parket v tělocvičně. Pořádá se tam mnoho akcí a parkety jsou
již v alarmujícím stavu. Ze strany spolků již došlo k oslovení pracovníka obecního úřadu v Dolanech,
kde mají speciální stroj na čištění parket a provádí za úplatu tzv. drátkování a poté i nějaké ošetření
parket. Dle získaných informací se cena za tuto ochranu parket pohybuje cca 10-12 tis. Kč. Nabídla
personální a případně i finanční participaci spolků na této akci.
Předsedající po diskusi k tomuto tématu přislíbil, že po kontrole tělocvičny s odborníkem rozhodne o
tom, co se bude s podlahou v tělocvičně dále provádět.
M. Šavlová – informovala přítomné o předběžných výsledcích závěrečného účtu 2015, které jsou
velice dobré: příjmy po konsolidaci tzn. čisté příjmy 27,747 mil. Kč, výdaje po konsolidaci 22,667 mil.
Kč, skončilo se s přebytkem 5,080 mil. Kč, zde hrají roli dotace, ale nejdůležitější sledované číslo je
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čistý provozní výsledek 15,660 mil. Kč, výdaje běžné je položka, kde obec může utrácet a může šetřit
je 11,554 mil. Kč, takže je konečný čistý provozní výsledek 4,106 mil. Kč a plánovány byly 3,000 mil.
Kč., takže se nejen splnilo, ale dosáhlo se ještě lepšího výsledku. V tomto je třeba nadále pokračovat,
protože se tímto vytvoří zdroje na nové investice a také je lepší pozice na vyjednávání s bankami, z
důvodu toho že si obec nemusí půjčovat celých 100% na investice, a je vidět, že obec má i vlastní
zdroje.
K. Kuneš - Kolik bylo ke konci roku nesplacených úvěrů?
M. Šavlová – ke konci roku 2014 bylo cca 35 mil. Ke konci roku 2015 to bylo cca 30 mil. z toho je
cca 26 mil. úvěr jen na bytové jednotky (bytovky v Roubalově ul.). Na nájemném se podařilo vybrat
cca 2,1 mil. Kč, což je také úžasný výsledek. Konsolidací úvěru na bytovky se podařilo snížit úroky cca
o 700 tis. Kč ročně, takže bytovky by měli být v tomto režimu nadále samofinancovatelné.
Předsedající ještě doplnil, že vedení městyse se snaží využívat vyhlášení dotační tituly, ale musíme
přihlížet na závazky, které je třeba financovat v rámci řádného chodu městyse. Dále vyzval přítomné k
další diskuzi, kdy se nikdo již nepřihlásil, a proto ukončil diskuzi a požádal zapisovatele pana Davida
Žáka o přečtení usnesení z dnešního zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek,
ani doplnění.
* * *

Bod XIII – Usnesení
D. Žák přečetl usnesení. Nebylo dáno žádných námitek, ani doplnění.
* * *

Bod XIV – Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:55 hod.
* * *
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 13
Oznámení o záměru prodeje hasičského vozidla CAS 25

Zápis byl vyhotoven dne: 19.2.2015
Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je um ístěna na w ebových
stránkách m ěstyse Chudenice a dále je i v elek tronick é podobě uložena na úřadě
m ěstyse.
Zapisovatel:

David Žák

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

dne .......................

Ing. Marie Šavlová

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

dne .......................

Jindřich Macán

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 20.02.2016
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Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.4. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
Bod I - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Ing. Marie Šavlová,
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:

Bc. David Klíma (neomluven), MUDr. Jana Srbová (omluvena), Mgr. Vladimír Svatoň (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Přibáně a Ing. M. Šavlovou a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
Schválení programu
Předsedající přečetl program deklarovaný v pozvánce na zasedání a navrhl do původního programu
přiřadit projednání těchto bodů:
- Projednání smlouvy s T-Mobile na pronájem Bolfánku.
- Rozpočtová opatření č. 2 a 3
- Žádost paní Fendtové
- Zřízení rezervního fondu MŠ
- Schválení rozpočtu MŠ na rok 2016
Znění programu po úpravě
I)
II)
III)

Zahájení zasedání zastupitelstva.
Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Projednání smlouvy na bioodpad s R. Tíkalem.

IV)
V)
VI)

Projednání smlouvy – Sběrný dvůr KT, pošum. odp. KT.
Projednání výpovědi ČSOB Pojišťovně – pojištění městyse.
Schválení účetní uzávěrky MŠ.
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VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)

Informace o dotacích.
Rozpočtové opatření č. 1/2016.
Rozpočtová opatření č. 2/2016 a 3/2016.
Pravidla dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových
organizací.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016.
Žádost paní D. Fendtové.
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Usnesení 2016-3-1:
Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
O. Vlasák přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající provedl kontrolu tohoto usnesení.
Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2016-3-2:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez nám itek na vědom í usnesení z
m inulého zasedání zastupitelstva.
* * *

Bod III - Projednání smlouvy na bioodpad s R. Tíkalem.
Předsedající informoval o nabídce R. Tíkala na spolupráci při likvidaci bioodpadu. Městys se
nezavazuje k žádným paušálním platbám ani určitému počtu dodávek bioodpadu. Odvoz jednoho
kontejneru by stál 1500 Kč.

Usnesení č. 2016-3-3:
Zastupitelstvo schvaluje sm louvu na bioodpad s R.Tíkalem .
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod IV – Projednání smlouvy – Sběrný dvůr KT, pošum. odp. KT.
Předsedající informoval o možnosti občanů městyse Chudenice využívat sběrný dvůr Klatovy za
předpokladu podpisu smlouvy s Pošumavskou odpadovou společností. Cena za tuto službu by byla cca
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18 tis. Kč/rok. Vzhledem k tomu, že velkoobjemový i nebezpečný odpad se z Chudenic musí stejně
každý rok odvážet, je tato cena poměrně vysoká.

Usnesení č. 2016-3-4:
Zastupitelstvo neschvaluje sm louvu – Sběrný dvůr K latovy s P ošum avskou
odpadovou společností.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod V - Projednání výpovědi ČSOB Pojišťovně – pojištění městyse.
Předsedající informoval o nabídce pojišťovny Generalli na pojištění městyse. Zastupitelé byli vyzváni k
nastudování nové nabídky. O případné výpovědi ČSOB Pojišťovně se bude jednat na následujícím
zastupitelstvu.

Usnesení č. 2016-3-5:
Zastupitelstvo na vědom í m ožnost ukončení sm louvy s ČSOB P ojišť ovnou.
* * *

Bod VI - Schválení účetní uzávěrky MŠ
Předsedající vyzval paní Tesařovou, ředitelku MŠ, o vysvětlení problematiky.

Usnesení č. 2016-3-6:
Zastupitelstvo schvaluje vytvoření rezervního fondu M Š.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2016-3-7
Zastupitelstvo schvaluje účení uzávěrk u M Š za rok 2015.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2016-3-8
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet M Š na rok 2016,
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
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BodVII – Informace o dotacích

M. Bezděk podrobně informoval o jednotlivých dotačních titulech, ze kterých se městysi podařilo
získat finanční prostředky a o titulech ve kterých byly podány žádosti.
MŠ získala dotaci na realizaci dětského hřiště ve výši 142.505 Kč. Spoluúčast městyse bude 61 tis Kč.
Městys získal následující dotace:
- 350 tis. Kč na opravu a stabilizaci objektu sokolovny
- 43 tis. na vybavení knihovny
- 40 tis. na realizaci studie na zvýšení atraktivity Americké zahrady
- 15 tis. Kč na akci Barokní chudenicko – 15 tis Kč
- 300 tis. Kč na rekonstrukci kotelny v budově bývalé ŽŠ – 300 tis Kč. Tato akce bude rozdělena na
dvě etapy s možností získání dotace také v dalším roce.
Dále byly podány následující žádosti:
Dotace na dopojení kanalizace celkové náklady jsou 1.326 tis. Kč, požadavek na dotaci je 920 tis.
SDH – dotace na odbornou přípravu 6 tis. Kč a vybavení jednotky 60 tis. Kč.
Renovace drobných sakrálních objektů (70 tis Kč.)
Žádosti o dotace byly zpracovány vedením městyse s výjimkou dětského hřiště u MŠ.

Usnesení č. 2016-3-9:
Zastupitelstvo bere na vědom í inform aci o dotacích.
* * *

Bod VIII - Rozpočtové opatření č. 1/2016 a bod IX - Rozpočtová opatření č.
2/2016 a 3/2016.
Účetní Vlčková přečetla důležité položky rozpočtových opatření.

č. 2016-3-10
Zastupitelstvo bere na vědom í rozpočtová opatření č. 1 a 3 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 2
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod X - Pravidla dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací.
D. Žák vysvětlil problematiku dotací pro spolky a neziskové organizace. Podle počtu členů v organizaci
mohou jednotlivé spolky požádat o podporu činnosti až do výše:
Do 10 členů
... 5 tis. Kč
11-40 členů
...10 tis Kč
21-70 členů
... 15 tis Kč
Nad 70 členů ... 20 tis Kč
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Je možné také požádat o dotaci na podporu jednotlivých akcí s maximální částkou 15 tis. Kč na jednu
akci. Celková podpora nesmí přesáhnout 50 tis. Kč za kalendářní rok na jeden spolek. V dokumentu
jsou rovněž definovány druhy výdajů, na které je možné dotace použít.

Usnesení č. 2016-3-11:
Zastupitelstvo schvaluje pravidla dotačního program u na podporu činnosti a akcí
spolků a nezisk ových organizací.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XI - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016.
D. Žák stručně informoval o obsahu vyhlášky. Týká se nakládání s odpady.

Usnesení č. 2016-3-12:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2016 o stanovení
systém u třídění a shrom ažď ování odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XII - Projednání smlouvy s T-Mobile na pronájem Bolfánku.
Předsedající vyzval k podání připomínek k již dříve diskutované smlouvě. Žádné připomínky nebyly
vzneseny.

Usnesení č. 2016-3-13:
Zastupitelstvo schvaluje sm louvu s T-M obile na Bolfánek.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-3-13 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XIII – Další organizační záležitosti

Předsedající informoval o žádosti občanů o změny v územním plánu.
V současné době vedení městyse o žádných změnách v územním plánu neuvažuje.

Bod XIV – Žádost paní Fendtové

* * *

Předsedající přečetl žádost paní Fendtové týkající se problémů se zelení prorůstající plotem od
sousedů. Vedení městyse se bude touto záležitostí zabývat.

Usnesení č. 2016-3-14:

Zastupitelstvo bere na vědom í žádost paní Fendtové.
* * *
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Bod XIV – Diskuze
P. Žák se zeptal na situaci kolem poškozené zdi na hřbitově. M. Dolejš informoval o tom, že v nejbližší
době dojde k opravě hřbitovní zdi. Oprava bude hrazena z pojištění městyse. Součástí opravy bude
rovněž umístěn rozvaděč elektrického proudu. Očekává se, že řidič který poškození zdi způsobil, bude
nalezen.
V. Soupírová poděkovala M. Žákové za propagaci Starého zámku.
M. Dolejš informoval o setkání zastupitelů obcí z mikroregionu Běleč.

Bod XV – Usnesení

* * *

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.

Bod XVI – Závěr

* * *

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:35 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

* * *

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Pravidla dotačního programu
Vyhláška 1/2016

Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je um ístěna na w ebových
stránkách m ěstyse Chudenice a dále je i v elek tronick é podobě uložena na úřadě
m ěstyse.
Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

dne .......................

Ing. Marie Šavlová

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

dne .......................

Jan Přibáň

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Ověřovatelé:

Starosta:

Zápis byl vyhotoven dne: 29.04.2015
Vyvěšeno na el. úřední desce: 05.05.2016
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Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 26.05.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse
Chudenice
Bod 1) - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“ a „městyse“) bylo zahájeno
v 19:00 hod. starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny
přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 19.05.2016 do 26.05.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů
zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jindřich Macán, Václava Soupírová, MUDr. Jana
Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, David Žák

Nepřítomní zastupitelé:
Jan Přibáň (omluven), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatele zápisu Davida Žáka a ověřovatele zápisu Bc. Davida Klímu a Václavu
Soupírovou. Jiný návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

Schválení programu
Předsedající přečetl program deklarovaný v pozvánce na zasedání a navrhl do původního programu
přiřadit projednání těchto bodů:
Bod č. 10 – Informace o možnosti výstavby nové hasičské zbrojnice a záměru zadání projektové
dokumentace.

Znění programu po úpravě
Bod:
1)

Zahájení zasedání zastupitelstva.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Projednání ukončení smlouvy s ČSOB Pojišťovnou.
Projednání smlouvy o dílo s f. TR Antoš s.r.o.- vybudování dětského hřiště u MŠ.
Projednání smlouvy s f. GEPRO o dodávce a ochraně údajů KN vedených v el.
podobě pro program Misys.
Informace společnosti ČEZ Distribuce o záměru provedení rekonstrukce
distribuční sítě nízkého napětí v ul. Podskalí v Chudenicích.
Projednání žádostí o dotaci z Dotačního programu na podporu činnosti a akcí
spolků a neziskových organizací.
Rozpočtové opatření č. 4/2016.
Projednání žádosti pana Jaroslava Řezáče.
Informace o záměru zadání projektové dokumentace a o možnosti výstavby nové
hasičské zbrojnice v Chudenicích.
Diskuze.
Usnesení.
Závěr.

Usnesení 2016-4-1:
Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-4-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod 2) - Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající provedl kontrolu plnění tohoto
usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2016-4-2:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez nám itek na vědom í usnesení z
m inulého zasedání zastupitelstva.
* * *

Bod 3) - Projednání ukončení smlouvy s ČSOB Pojišťovnou
Předsedající vysvětlil důvody ukončení smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti se společností
ČSOB Pojišťovna a.s., a vysvětlil důvody pro sepsání výhodnější smlouvy se společností Generali
Pojišťovna a.s.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2016-4-3:
Zastupitelstvo schválilo ukončení sm louvy o pojištění m ajetku a odpovědnosti se
společností ČSOB P ojišť ovna a.s., za účelem zám ěru sepsání sm louvy pro m ěstys
výhodnější se společností Generali P ojišť ovna, a.s.
* * *
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Bod 4) - Projednání smlouvy o dílo s f. TR Antoš s.r.o.- vybudování dětského
hřiště u MŠ
Předsedající seznámil zastupitelstvo s možností sepsání „Smlouvy o dílo č. 11/2016“ s firmou TR Antoš
s.r.o., která vyšla jako nejvýhodnější v poptávkovém řízení na zhotovení dětského hřiště u Mateřské
školky. Na tuto akci byla získána dotace ve výši 160 tis. Kč a celkové náklady na realizaci jsou dle
smlouvy o dílo ve výši 203.579,- Kč.

Usnesení č. 2016-4-4:
Zastupitelstvo po projednání schválilo jako zhotovitele nového dětsk ého hřiště u
M ateřské školky v Chudenicích firm u TR Antoš, s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-4-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod 5) - Projednání smlouvy s f. GEPRO o dodávce a ochraně údajů KN vedených
v el. podobě pro program Misys
Předsedající přečetl text smlouvy a vysvětlil podstatu smlouvy, kdy se v této věci jedná de facto o
úřední souhlas s předáváním údajů z Katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě pro
potřeby programu Misys, který městys využívá.

Usnesení č. 2016-4-5:
Zastupitelstvo schválilo sepsání sm louvy se společností GEP RO, spol. s.r.o. o
dodávce a ochraně údajů katastru nem ovitostí vedených v elek tronick é podobě.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-4-5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod 6) - Informace společnosti ČEZ Distribuce o záměru provedení rekonstrukce
distribuční sítě nízkého napětí v ul. Podskalí v Chudenicích
Předsedající přečetl žádost společnosti ČEZ Distribuce a vysvětlil záměr této společnosti, která chce
provést výměnu vedení nízkého napětí v ulici Podskalí z důvodu zastaralé technologie. Jedná se čistě
zatím jen o informaci, kdy bude v nejbližší době ještě docházet průběžně k jednání v dané věci. S
majiteli dotčených pozemků se bude společnost domlouvat individuálně sama.

Usnesení č. 2016-4-6:
Zastupitelstvo vzalo na vědom í inform aci o zám ěru společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., o rekonstrukci distribuční sítě nízk ého napětí v ul. P odskalí v Chudenicích.
* * *
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Bod 7) - Projednání žádostí o dotaci z Dotačního programu na podporu činnosti a
akcí spolků a neziskových organizací
Předsedající přečetl žádosti spolků a konstatoval, že žádosti splňují veškeré požadované náležitosti.
Navrhl poskytnutí dotací v požadovaných částkách a schválení sepsání veřejnoprávních smluv.

Usnesení č. 2016-4-7:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na činnost spolků z „Dotačního
program u na podporu činnosti a akcí spolk ů a nezisk ových organizací “ pro TJ Sokol
Chudenice ve výši 20 tis. K č, SDH Chudenice ve výši 20 tis. K č a ČZS Chudenice ve výši 10
tis. K č, a sepsání veřejnoprávních sm luv o posk ytnutí dotacís těm ito organizacem i.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-4-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod 8) - Rozpočtové opatření č. 4/2016
Ing. Šavlová vysvětlila důvod a podstatu tohoto rozpočtového opatření.

Usnesení č. 2016-4-8:
Zastupitelstvo projednalo a vzalo vědom í R ozpočtové opatření č. 4/ 2016.
* * *

Bod 9) - Projednání žádosti pana Jaroslava Řezáče
Předsedající přečetl žádost pana Jaroslava Řezáče, který žádá městys o směnu pozemků. Podstatou
žádosti je možnost zvážení směny pozemků i s cestou nad koupalištěm u obce Slatinaza nějaký
stavební pozemek v k.ú. městyse, nebo odkoupení pozemků do vlastnictví městyse. Konstatoval, že
městys momentálně nedisponuje žádným stavebním pozemkem a spíše by se přikláněl k jednání o
odkoupení pozemků.
D. Klíma vysvětlil situaci z jednání ve stejné věci z dob za jeho starostování, kdy k odkupu pozemků
nedošlo z důvodu přemrštěné ceny pozemků.

Usnesení č. 2016-4-9:
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědom í žádost pana Jaroslava Řezáče, a
pověřilo starostu dalším jednáním ve věci za účelem odk upu pozem ků nad koupalištěm u
obce Slatina.
* * *
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Bod 10 ) - Informace o záměru zadání projektové dokumentace a o možnosti
výstavby nové hasičské zbrojnice v Chudenicích
D. Žák přednesl informace o záměru městyse uskutečnit výstavbu nové hasičské zbrojnice na základě
možnosti čerpání dotace z IROP. Představil projektovou studii a požádal zastupitelstvo o zvážení
podpory tohoto záměru.

Usnesení č. 2016-4-10:
Zastupitelstvo vzalo na vědom í inform ace o zám ěru výstavby nové hasičsk é
zbrojnice v Chudenicích.
* * *

Bod XII - Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
D. Klíma – upozornil na skutečnost, že nefunguje osvětlení Starého zámku a kostela.
Předsedající – vysvětlil, že se v dané věci jedná o technický problém, který se momentálně řeší.
J. Srbová – učinila dotaz, zda by se nemohl vynášet popel ze zdravotního střediska takový
způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování chodby a schodiště. Dále se dotázala, zda by se mohla
vybílit chodba.
Předsedající – konstatoval, že se na problém s vynášením popela podívá. Dále konstatoval, že v
nejbližší době se bude provádět osazení pomocné plošiny pro invalidy na schodiště a při této
příležitosti se určitě provede i výmalba chodeb. Bude se také provádět i výměna kotle.
p. Borníková – učinila dotaz, proč se zaváží žlab v Tyršově ulici před lesáckou bytovkou naproti
jejich domu. Toto se jí nelíbí, protože když prší je voda až do půlky silnice, přetéká na druhou stranu
a potom se tam dělají velké louže.
Předsedající – zasypání žlabu bylo provedeno na základě řešení momentálního stavu, protože se v
něm udělaly výmoly. Přislíbil v dohledné době vyřešení tohoto problému.
Předsedající vyzval přítomné k další diskuzi, kdy se nikdo již nepřihlásil, a proto ukončil diskuzi a
požádal zapisovatele pana Davida Žáka o přečtení usnesení ze zasedání.
* * *

Bod XIII – Usnesení
D. Žák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
* * *

Bod XIV – Závěr
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Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:06 hod.

Přílohy zápisu:

* * *

1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 4/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 11.6.2015
Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je um ístěna na w ebových
stránkách m ěstyse Chudenice a dále je i v elek tronick é podobě uložena na úřadě
m ěstyse.
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

David Žák

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

dne .......................

Bc. David Klíma

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

dne .......................

Václava Soupírová

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 30.6. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
Bod I - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Ing. Marie Šavlová,
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Bc. David Klíma (neomluven), MUDr. Jana Srbová (omluvena), Mgr. Vladimír Svatoň (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu M. Bezděka a J. Macána a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
Schválení programu
Předsedající přečetl program deklarovaný v pozvánce na zasedání a navrhl do původního programu
přiřadit projednání těchto bodů:
-

K bodu
o
o
o

XII.
Projednání smlouvy na poskytnutí odborné pomoci při organizaci BOZP
Projednání přijetí dotací v roce 2016, které obdržel městys Chudenice
Projednání pravidel pro samovýrobu palivového dřeva z lesních a mimolesních
pozemků v k.ú. Chudenice

Znění programu po úpravě
I)
II)
III)
IV)
V)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2015
Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2015
Schválení účetní závěrky městyse Chudenice za rok 2015
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VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)
XVII)

Projednání smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření městyse Chudenice
s firmou Dakan
Rozpočtové opatření číslo 5/2016
Žádost o dotaci SDH Chudenice z programu podpory akcí
Žádost MŠ Chudenice o rozdělení finančních prostředků do rezervního fondu a
fondu odměn
Projednání smlovy o dílo s firmou Alfastav na opravu sokolovny
Projednání příkazní smlouvy na výběrové řízení na rekonstrukci kotelny v budově
čp. 215
Projednání smlouvy na poskytnutí odborné pomoci při organizaci BOZP
Projednání přijetí dotací v roce 2016, které obdržel městys Chudenice
Projednání pravidel pro samovýrobu palivového dřeva z lesních a mimolesních
pozemků v k.ú. Chudenice
Diskuze
Usnesení
Závěr

Usnesení 2016-5-1:
Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající se vyjádřil k vybraným bodům:
- smlouva s ČSOB pojišťovnou byla vypovězena a probíhá jednání se zástupci pojišťovny
Generalli ohledně nové smlouvy
- realizace dětského hřiště by měla začít na přelomu července a srpna. Smlouva s firmou TR
Antoš s.r.o je podepsána. Celková investice je 203.579,- Kč, z toho dotace 142.505,- smlouva s firmou Gepro je podepsána, o dodávce a ochraně elektronických údajů v katastru
nemovitostí jde o formální prodloužení spolupráce
- rekonstrukce distribuční sítě nízkého napětí v ulici V Podskalí. Jednání s firmou ČEZ probíhá.
Ukládání kabelů do země je problematické a bude zřejmě nutné rozvod vést vzduchem
- podpory spolkům byly realizovány
- jednání s J. Řezáčem ohledně odkupu pozemků nad koupalištěm u obce Slatina proběhlo.
Jednání o konkrétní ceně bude probíhat po zpracování cenového odhadu na tyto pozemky.
- připravuje se projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení na realizaci nové
hasičské zbrojnice, tak aby mohla být podána žádost o dotaci
Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2016-5-2:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva.
* * *
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Bod III - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok
2015
Účetní paní Vlčková informovala o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, které
provedl auditor ing. David Vičar – DAKAN s.r.o. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

Usnesení č. 2016-5-3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu auditora ing. Davida Vičara o výsledcích
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015.
* * *

Bod IV – Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2015
Paní Vlčková informovala o nejdůležitějších příjmech a výdajích městyse Chudenice v roce 2015.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je +5.056.711,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-4:
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad závěrečný účet za rok 2015.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod V - Projednání Schválení účetní závěrky městyse Chudenice za rok 2015
Paní Vlčková informovala o problematice účetní závěrky. Výsledek hospodaření městyse Chudenice za
rok 2015 před zdaněním je 2.676.027,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-5:
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad účetní závěrku městyse Chudenice za rok
2015.
* * *

Bod VI - Projednání smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření městyse
Chudenice s firmou Dakan
Předsedající informoval o kvalitní spolupráci s firmou Dakan s.r.o. auditora ing. Davida Vičara. Cena
přezkoumání hospodaření je 20.000,- za rok.

Usnesení č. 2016-5-6:
Zastupitelstvo schvaluje sepsání smlouvy s auditorem ing. Davidem Vičarem o
vykonání přezkoumání hospodaření městyse v roce 2016.
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Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

VII - Rozpočtové opatření číslo 5/2016
Účetní paní Vlčková informovala o nejdůležitějších položkách rozpočtového opatření.

Usnesení č. 2016-5-7
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 /2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

VIII - Žádost o dotaci SDH Chudenice z programu podpory akcí
Předsedající přečetl žádost SDH Chudenice o podporu související s pořádáním následujících akcí:
Masopustní průvod, stavění a hlídání máje, hasičská soutěž okrsků, soutěž historických stříkaček PS8
– memoriál Václava Zoubka. Žádost o dotaci je ve výši 15.000,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-8
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

IX - Žádost MŠ Chudenice o rozdělení finančních prostředků do rezervního fondu
a fondu odměn
Výsledkem hospodaření MŠ je přebytek ve výši 101.460 Kč,-. Paní ředitelka žádá o povolení převodu
do fondu odměn ve výši 432,41 Kč a do rezervního fondu ve výši 101.025,69 Kč a dále o souhlas s
použitím 63.346,51 Kč na pokrytí ztrát z minulých let.

Usnesení č. 2016-5-9:
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení a převedení finančních prostředků Mateřské
školy Chudenice do rezervního fondu a do fondu odměn.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
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Bod X - Projednání smlovy o dílo s firmou Alfastav na opravu sokolovny
V poptávkovém řízení na zhotovitele prací souvisejících opravu sokolovny byly poptány tři firmy.
V nabídkovém rozpočtu byla uvažována cena prací 496.256,- bez DPH. Nabídkové ceny byly:
Stafiko s.r.o. 509.422,- Kč bez DPH
Klatovská stavební společnost – 494.000,- bez DPH
Alfastav s.r.o. 488.475,- bez DPH
Vítězem poptávkového řízení byla firma Alfastav, která také právě dokončila opravu pobořené
hřbitovní zdi. Dotace na opravu sokolovny je 350.000,- Kč od památkového ústavu. Participace obce
je cca 150.000,- Kč. Od roku 2013 je objekt sokolovny kulturní památka. Je pravděpodobné, že dotaci
v obdobné výši na dílčí opravy sokolovny bude památkový ústav poskytovat každoročně.

č. 2016-5-10:
Zastupitelstvo schvaluje sepsání Smlouvy o dílo s f. ALFASTAV spol. s.r.o., jako se
zhotovitelem stavebních úprav Sokolovny čp. 136 v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XI - Projednání příkazní smlouvy na výběrové řízení na rekonstrukci kotelny
v budově č. 215
Předsedající vysvětlil, že je třeba podepsat slmouvu s firmou, která bude zpracovávat podklady pro
vyhlášení výběrových řízení na opravu kotelny v budově bývalé ZŠ. Byly poptány tři firmy, které
nabídly následující ceny:
Mgr. Kamil Pikhart – 16.940,D.EU Consulting – 13.000,Ing. Martin Vejskal – 15.000,Z důvodu nejnižší ceny byla v poptávkovém řízení vybrána firma D.EU Consulting.

Usnesení č. 2016-5-11:
Zastupitelstvo schvaluje sepsání Příkazní smlouvy s f. D.EU Consulting, s.r.o., jako
se zpracovatelem veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce kotelny v
budově čp. 215 v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
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Bod XII – Projednání smlouvy na poskytnutí odborné pomoci při organizaci BOZP
Předsedající informoval o tom, že je každoročně třeba provést školení pracovníků i brigádníků městyse
Chudenice v oblasti BOZP, včetně zaměstnanců MŠ a Starého zámku. Toto školení již několik let
poskytuje firma BSP Consulting. Cena za tuto službu byla letos 6.026,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-12:
Zastupitelstvo schvaluje sepsání smlouvy s f. BSP Consulting o poskytnutí
odborné pomoci v oblasti BOZP.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XIII – Projednání přijetí dotací v roce 2016, které obdržel městys Chudenice
Předsedající informoval o dotacích, které městys Chudenice v letošním roce získal. Formálně je třeba
tyto dotace přijmout.

Usnesení č. 2016-5-13:
Zastupitelstvo schvaluje 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.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-13 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
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Bod XIV - Projednání pravidel pro samovýrobu palivového dřeva z lesních a
mimolesních pozemků v k.ú. Chudenice
D. Žák seznámil s obsahem pravidel. Pravidla upravují podání a vyřízení žádosti, povinnosti
samovýrobce, organizace práce v lese, cena palivového dřeva a smlouvu a byla koncipována z důvodu
transparentnosti přidělování obecního dříví občanům.

Usnesení č. 2016-5-14:
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z lesních i
mimolesních pozemků v k.ú. městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-5-14 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XV – Diskuze
D. Žák informoval o vyřešení poškození hřbitovní zdi. Zeď byla opravena, městys Chudenice
participoval částkou 5.000,- Kč, zbytek nákladů bude hrazen z pojištění.
M. Dolejš k dotazu D. Klímy k chybějícímu osvětlení Starého zámku a kostela – na budovu kostela
budou na zkušební dobu umístěna nová LED světla. Pro turisty je základní osvětlení kostela. Osvětlení
Starého zámku zřejmě nemá pro turisty projíždějící v nočních hodinách Chudenicemi smysl.
K dotazu J. Srbové - změna vynášení popela ze zdravotního střediska není v tuto chvíli reálná. Bude
vyměněn kotel, což by mělo přispět ke zlepšení spalování a tím také redukci problémů s popelem.
Příští týden bude namontována do zdravotního střediska plošina pro zdravotně hendikepované.
Náklady budou přibližně 100 tis. Kč.
Oprava žlabu v Tyršově ulici v současné době není v plánu. Žlab není používán již cca 30 let.
Převedení toku vody je třeba konzultovat s SUS PK. Dále by bylo třeba prověřit jestli je pozemek ve
vlastnictví městyse Chudenice.
K. Jungvirth se vyjádřil k otázce vedení městyse Chudenice ohledně možnosti zvýšení nájmu na
rozhledně Bolfánek. Sdružení Otisk návrh zvýšení nájmu odmítá z důvodu ekonomické situace.
Sdružení Otisk na druhou stranu nebude v letošním roce žádat o dotaci z programu podpory spolků a
neziskových organizací.

Vzhledem k rozsahu diskuze v tomto bodu není celá diskuze zapsána, nicméně je k poslechu ve formě
audiozáznamu.
* * *

Bod XVI – Usnesení
O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
* * *
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Bod XVII – Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:56 hod.
* * *

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2015
4) Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2015
5) Účetní závěrka městyse Chudenice za rok 2015
6) Rozpočtové opatření č. 5/2016
7) Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z lesních i mimolesních pozemků v k.ú. městyse
Chudenice

Zápis byl vyhotoven dne: 10.7. 2015
Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě
městyse.
Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

dne .......................

Mgr. Marcel Bezděk

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

dne .......................

Jindřich Macán

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Ověřovatelé:

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 13.7.2016
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Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
Bod I - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie
Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Bc. David Klíma (omluven), Václava Soupírová (omluvena), MUDr. Jana Srbová (omluvena)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu D. Žáka a M. Šavlovou a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
Schválení programu
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)

Zahájení zasedání zastupitelstva.
Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Projednání návrhu smlouvy pojišťovny Generalli na pojištění
odpovědnosti „Region“.
Projednání smlouvy s ČSOB na kontokrent na částku 1.350.000,neurčitou.
Schválení vítěze VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny v
Chudenicích“.
Schválení SOD s vítězem VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny
Chudenicích“.
Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Projednání změn výše nájemného v obecních bytech.
Projednání žádosti p. Jana Hodana o pronájem bytu v areálu MŠ.
Projednání žádosti p. Lukáše Košana o pronájem bytu v č.p. 161.
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Usnesení.
Závěr.

majetku a
Kč na dobu
č.p.

215

v

v č.p. 215 v
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Předsedající přečetl program deklarovaný v pozvánce na zasedání a navrhl k bodu XI. (další
organizační záležitosti) přiřadit projednání těchto bodů:
o
o
o

Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště
Žádost paní Hončíkové a pana Řenče
Žádost bratrů Řezáčů o prodej pozemku u koupaliště

Usnesení 2016-6-1:
Zastupitelstvo schválilo po úpravách program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající se vyjádřil k vybraným bodům:
- smlouva o dílo na opravu sokolovny byla sepsána a odeslána na Ministerstvo kultury, tak aby
mohla být potvrzena přislíbená dotace
- pravidla pro samovýrobu dřeva v obecních lesích byla vyvěšena a občané již v souladu
s nimi dřevo objednávají
- prvky nového dětského hřiště u MŠ jsou instalovány nyní budou provedeny terénní úpravy
Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění usnesení námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2016-6-2:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva.
* * *

Bod III - Projednání návrhu smlouvy pojišťovny Generalli na pojištění majetku a
odpovědnosti „Region“
Předsedající informoval o hlavních bodech nové smlouvy. Pojistné v rámci nové smlouvy bude sníženo
na celkem 107.066,- Kč. V původní smlouvě bylo pojistné ve výši cca 112.000 Kč, přičemž pojistné
plnění je zvýšeno o cca 1/3. Pojištění budov a drobných staveb je 275.937.000,- (pojistné 77.621 Kč)
Pojištění věcí movitých a zásob 39.016.00 Kč (pojistné 12.674,- Kč). Součástí nové smlouvy je také
pojištění do výše 20.000.000,- Kč škod, které by vyplývaly z případného chybného rozhodnutí
zastupitelstva a nebo také 500tis.Kč případě nezískání dotace. Smlouva by byla sepsána na jeden rok.

Usnesení č. 2016-6-3:
Zastupitelstvo schválilo sepsání Smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti
„Region“ se společností Generalli Pojišťovna, a.s.
* * *
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Bod IV – Projednání smlouvy s ČSOB na kontokrent na částku 1.350.000,- Kč na
dobu neurčitou
Předsedající navrhl prodloužení smlouvy s bankou ČSOB na kontokrent ve výši 1.350.000,- Kč. První
smlouva byla podepsána na jeden rok, nová smlouva by byla sepsána na dobu neurčitou. Žádné další
změny v návrhu smlouvy nejsou. Neplánuje se používání kontokrentu, nicméně je výhodné mít
možnost čerpání v případě nouze. Paušální poplatek za kontokrent se neúčtuje. Náklady na
kontokrent by plynuly pouze z čerpané částky. Z kontokrentu se zatím nečerpalo.

Usnesení č. 2016-6-4:
Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy na dobu neurčitou se společností
ČSOB, a.s., na kontokorent ve výši 1.350.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod V - Schválení vítěze VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny v budově č.p.
215 v Chudenicích“
Předsedající informoval o tom, že nabídku do výběrového řízení podala pouze jedna firma, přičemž
poptáno bylo celkem pět firem. Výběrovou komisí ve složení M. Šavlová, J. Přibáň a D. Klíma bylo
shledáno, že podmínky výběrového řízení byly splněny. Vítězem výběrového řízení je firma Atosol
pana Karla Mráze. Jednalo se o podlimitní zakázku, která nespadá pod zákon o veřejných zakázkách.
Pokud by tomu tak bylo, výběrové řízení s jediným uchazečem by se muselo opakovat.

Usnesení č. 2016-6-5:
Zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení f. Atosol jako zhotovitele
zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích“.
* * *

Bod VI - Schválení SOD s vítězem VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny v č.p.
215 v Chudenicích“
V souvislosti s předcházejícím bodem je třeba sepsat slmouvu o dílo s firmou Atosol.

Usnesení č. 2016-6-6:
Zastupitelstvo schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. Atosol jako se zhotovitelem
zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
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Bod VII - Rozpočtové opatření číslo 6/2016
Předsedající informoval o nejdůležitějších položkách rozpočtového opatření. Příjmy se navýšily o cca
970.800,- Kč, výdaje o cca 442.000,- Kč.

Usnesení č. 2016-6-7
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6/2016.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VIII - Projednání změn výše nájemného v obecních bytech
Předsedající vysvětlil, že zatím nebylo možné detailně prohlédnout dotčené byty mimo bytové domy (v
Čechově ulici, ve zdravotním středisku a v MŠ) a posoudit jejich stav. Navrhl zřízení komise, která by
se touto problematikou zabývala a do příštího zasedání stav bytů zhodnotila. Do komise byli navrženi:
K. Kuneš, M. Dolejš a O. Vlasák.

Usnesení č. 2016-6-8
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod IX - Projednání žádosti p. Jana Hodana o pronájem bytu v areálu MŠ
Předsedající přečetl žádost p. Jana Hodana o pronájem bytu v areálu MŠ od 1.9.2016. Byt by byl
pronajmut za stávajících podmínek, protože nájemné již bylo v nedávné době upravováno. Do bytu by
byl instalován samostatný elektro kotel, tak aby se nemuselo topit v kotli, kterým je vytápěn celý
areál MŠ v době, kdy je provoz v MŠ přerušen.

Usnesení č. 2016-6-9:
Zastupitelstvo schválilo pronájem bytu v areálu MŠ panu Janu Hodanovi.
* * *

Bod X - Projednání žádosti p. Lukáše Košana o pronájem bytu v č.p. 161
P. Lukáš Košan projevil zájem o pronájem bytu v budově č.p. 161 v Chudenicích. Současný nájemce
do bytu instaloval nový plynový kotel, který městys odkoupí za zůstatkovou hodnotu. Smlouva by byla
podepsána na jeden měsíc a poté by bylo nájemné upraveno na základě prohlídky bytu.
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Usnesení č. 2016-6-10:
Zastupitelstvo schválilo pronájem bytu v budově čp. 161 panu Lukáši Košanovi.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XI – Projednání žádosti o krátkodobý pronájem areálu koupaliště
Předsedající přečetl žádost žádost sl. Pyszkové o krátkodobý pronájem koupaliště 19.-20.8.

Usnesení č. 2016-6-11:
Zastupitelstvo schválilo krátkodobý pronájem areálu koupaliště ve Slatině slečně
Pyszkové.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XII - Žádost paní Hončíkové a pana Řenče
Předsedající přečetl žádost paní Hončíkové a pana Řenče týkající se výkopových prací souvisejících
s připojením na obecní vodovod.

Usnesení č. 2016-6-12:
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Hončíkové a pana Řenče - výkopové práce za
účelem připojení jejich nemovitostí na vodovodní řad městyse.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod XIII - Žádost bratrů Řezáčů o prodej pozemku u koupaliště
Předsedající informoval o návrhu bratrů Řezáčů týkajícího se prodeje pozemku nad koupalištěm ve
Slatině. Jedná se o cca 5500 m 2 louky a především přístupovou cestu ke koupališti, která je pro
městys důležitá. Celková cena je 230.390 Kč a je nižší než znalecký posudek objednaný městysem.
V současné době městys Chudenice má zdroje na nákup těchto pozemků.

Usnesení č. 2016-6-13:
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků s cestou nad koupalištěm u obce Slatina.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2016-6-13 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0
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* * *

Bod XIV – Diskuze
M. Šavlová informovala o aktuální finanční situaci obce. Čistý provozní výsledek ke 30. 6. 2015 byl
1.655.000,- Kč. Ke 30.6. 2016 je to 3.343.000,-. Výsledky jsou tedy velice dobré a můžeme očekávat,
že i ve druhém pololetí budou příjmy stoupat.

Vzhledem k rozsahu diskuze v tomto bodu není celá diskuze zapsána, nicméně je k poslechu ve formě
audiozáznamu.
* * *

Bod XV – Usnesení
O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
* * *

Bod XVI – Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:56 hod.
* * *
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 6/2016

Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě
městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 10.8. 2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Ing. Marie Šavlová

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

dne .......................

David Žák

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce: 22.8.2016
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Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.11. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:
Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír
Svatoň, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk (omluven), Bc. David Klíma (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Srbovou a M. Šavlovou a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
* * *

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

O. Vlasák přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění
usnesení námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2016-9-1:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva.
* * *

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

M. Dolejš navrhl doplnit jednání o bod týkající se pronájmu nebytových prostor v budově čp. 246
(Zdravotní středisko) na základě příjmu žádosti o pronájem těchto prostor ze strany MUDr. Srbové.
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I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání.
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání.
Projednání záměru výstavby nové hasičské zbrojnice v Chudenicích.
Projednání smluv o dílo v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a
žádosti o dotaci k výstavbě nové hasičské zbrojnice v Chudenicích.
Projednání smlouvy o dílo v souvislosti s provedením výběrového řízení na
pořízení nového dopravního automobil pro JSDH Chudenice.
Projednání smlouvy o dílo v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a
žádosti o dotaci svoz BRKO – nosič a kontejnery.
Rozpočtová opatření.
Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 246 v budově
zdravotního střediska
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Usnesení 2016-9-2:
Zastupitelstvo schválilo po úpravách program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-9-2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 1

* * *

IV.

Projednání záměru výstavby nové hasičské zbrojnice v Chudenicích

D. Žák informoval o možnosti podání žádosti o dotaci do IROP na výstavbu hasičské zbrojnice, která
již byla částečně projednána v květnu tohoto roku. Na stavební úřad byla podána žádost o stavební
povolení. V případě schválení tohoto záměru by se o dotaci zažádalo do poloviny prosince letošního
roku. Položková cena stavby je cca 15,4 mil Kč, reálná cena cca 12,1 mil Kč. Dotace by pokryla 90 %
nákladů.

V 19:15 se na zasedání dostavila V. Soupírová.
Usnesení č. 2016-9-3:
Zastupitelstvo schválilo výstavbu nové hasičské zbrojnice v Chudenicích za
předpokladu získání vhodné dotace.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-9-3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

V.

Projednání Smluv o dílo v souvislosti s přípravou projektové dokumentace
a žádosti o dotaci k výstavbě nové Hasičské zbrojnice v Chudenicích.

M. Dolejš – v souvislosti s předcházejícím bodem je třeba projednat smlouvy s firmami, které budou
zpracovávat projektovou dokumentaci a žádosti o dotaci.
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Usnesení č. 2016-9-4:
Zastupitelstvo schválilo podpis Smlouvy o dílo s ing. Václavem Vlčkem ohledně
zpracování projektové dokumentace akce “Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú.
Chudenice“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-9-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2016-9-5:
Zastupitelstvo 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“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-9-5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

VI.

Projednání Smlouvy o dílo v souvislosti s provedením výběrového řízení na
pořízení nového dopravního automobil pro JSDH Chudenice.

M. Dolejš – byla získána dotace na nákup nového dopravního automobilu a nyní je třeba uskutečnit
výběrové řízení na nákup automobilu.
D. Žák doplnil informace k tomuto tématu.

Usnesení č. 2016-9-6:
Zastupitelstvo 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“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-9-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

VII.

Projednání Smlouvy o dílo v souvislosti s přípravou projektové
dokumentace a žádosti o dotaci svoz BRKO – nosič a kontejnery

D. Žák informoval o možnosti podat žádost na 85% dotaci na pořízení kontejnerového nosiče, 10 ks
kontejnerů a drtiče odpadů. V rámci výběrového řízení by bylo později možné specifikovat přesné typy
kontejnerů a pod. Celkový rozpočet projektu je cca 2,2 mil Kč. V případě úspěchu by náklady obce
byly cca 250 - 300 tis Kč.
M. Dolejš – v příštím roce bude zakoupena nová sekačka, která bude umožňovat sběr trávy do
kontejnerů. Objem bioodpadu tedy výrazně naroste.

Usnesení č. 2016-9-7:
Zastupitelstvo schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností Agroteam CZ s.r.o. ohledně
zpracování analýzy odpadů, zpracování žádosti o dotaci a zpracování zadávací
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dokumentace pro projekt: „Intenzifikace systému sběru BRKO v městysi Chudenice“, pro
dotační titul z OPŽP,
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-9-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

VIII.

Rozpočtová opatření

Paní Vlčková okomentovala zásadní položky v rozpočtovém opatření č. 9/2016.

Usnesení č. 2016-9-8:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2016.
* * *

IX.

Projednání žádosti MUDr. Srbové o pronájem nebytových prostor ve
Zdravotním středisku

Projednána žádost paní MUDr. Srbové o pronájem nebytových prostor (bývalá Spořitelna) v budově
Zdravotního střediska za účelem otevření ordinace její dcery MUDr. Markéty Kislingerové, a
rozhodnuto o vyhlášení záměru pronájmu těchto prostor.

Usnesení č. 2016-9-9:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
(bývalá Spořitelna) v budově Zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2016-9-9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

X.

Další organizační záležitosti
* * *

XI.

Diskuze

P. Kacerovský se pozitivně vyjádřil k akci rozsvícení Vánočního stromu v Chudenicích a opět vyjádřil
politování nad uzavřením základní školy v Chudenicích, které okomentoval směrem k bývalému vedení
městyse.
* * *

XII.

Kontrola usnesení a závěr

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:10 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 9/2016
Záměr o pronájmu nebytových prostor v ZS

Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě
městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 9.12. 2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D

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

dne .......................

MUDr. Jana Srbová

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

dne .......................

Ing. Marie Šavlová

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.12. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:05 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, MUDr. Jana Srbová, Ing. Oldřich
Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:

Bc. David Klíma (neomluven), Václava Soupírová (omluvena), Mgr. Vladimír Svatoň (neomluven), Ing.
Marie Šavlová (omluvena)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu M. Bezděka a J. Přibáně a zapisovatele O. Vlasáka.
Jiný návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
* * *

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk - přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění
usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající – smlouvy s Mgr. Pikhartem, Ing. Vlčkem, p. Kolářem a s firmou Agroteam CZ byly
podepsány a došlo k vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku.

Usnesení č. 2016-10-1:
Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva.

III.

* * *

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Předsedající navrhl doplnit jednání o body:
Projednání žádostí o dotaci od Sokola Chudenice a SDH Chudenice
Projednání smlouvy týkající se záměru na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního
střediska č.p. 246
Projednání žádosti o dotaci od Oblastní charity Klatovy
D. Žák navrhl doplnění jednání o body:
Projednání sepsání Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje pro využití servisního střediska na
opravy dýchacích přístrojů JSDH Chudenice









Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Projednání návrhu rozpočtu městyse Chudenice na rok 2017,
Projednání návrhu na změnu Územního plánu městyse Chudenice,
Projednání rozpočtového opatření č. 10/2016,

Městys Chudenice


Projednání oznámení ČEZ Distribuce a.s., ukládání kabelu NN
Projednání návrhu na úpravu odměn zastupitelů a členů komisí,
Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016,
Rozpočet – sociální fond na rok 2017,
Projednání žádostí o dotaci od TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice,
Projednání Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje pro využití servisního střediska na
opravy dýchacích přístrojů JSDH Chudenice
Projednání žádosti o dotaci od Oblastní charity Klatovy,
Projednání smlouvy týkající se záměru na pronájem nebytových prostor v budově
zdravotního střediska č.p. 246,
Další organizační záležitosti,
Diskuze,
Kontrola usnesení a závěr.













Usnesení 2016-10-2:
Zastupitelstvo schválilo po úpravách program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-2 bylo schváleno.

IV.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Projednání návrhu rozpočtu městyse Chudenice na rok 2017

K návrhu rozpočtu neměl nikdo dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 2016-10-3:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse Chudenice na rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-3 bylo schváleno.

V.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Projednání návrhu na změnu Územního plánu městyse Chudenice

Předsedající – p. Ondřej Macán se dotázal zda by bylo možné zažádat o změnu Územního plánu
(dále ÚP), který by umožnil výstavbu domu na jeho parcele. V případě že by se městys rozhodl o
změně ÚP uvažovat, byli by občané vyzváni k podání návrhů. Náklady na změnu ÚP by nesli částečně
žadatelé o změnu a městys Chudenice.
J. Srbová – dokončení ÚP bylo problematické a nákladné. Ve stávajícím ÚP je dostatečné množství
stavebních parcel, které ale bohužel nejsou ve vlastnictví obce. Otázka je jak tyto parcely získat zpět,
nebo vyjednat určité podmínky pro občany kteří by měli zájem stavět. Obávám se aby se ze změny ÚP
nestal precedens. Se změnou ÚP ani s výzvou bych nesouhlasila. ÚP byl vytvářen s výhledem
Předsedající – rád bych abychom vyhlásili nezávaznou anketu a následně bychom náměty posoudili ve
spolupráci s Katastrálním úřadem
M. Bezděk – obával bych se aby se záležitost neotvírala opakovaně a aby změny následně nebyly
svým způsobem nárokovatelné. S nezávazným, časově ohraničeným, průzkumem bych souhlasil.
Předsedající – pokud by se změnila situace se stávajícími stavebními pozemky
J. Srbová – nabídky na zpětný odprodej již byly?
Předsedající – firma Ditherm se pokouší prodat pozemky prostřednictvím realitní kanceláře a to nikoliv
jednotlivě. Shodneme se tedy na tom, že obec vyhlásí nezávaznou anketu ohledně návrhů na změnu
ÚP.

Usnesení č. 2016-10-4:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh na změnu Územního plánu městyse
Chudenice a rozhodlo podniknutí kroků ke zjištění dalšího zájmu o změnu ÚP.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 2016-10-4 bylo schváleno.

Proti
* * *

0

Zdrželi se

1

Městys Chudenice
VI.

Projednání rozpočtového opatření č.10/2016

Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření.

Usnesení č. 2016-10-5:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2016.
* * *

VII.

Projednání Projednání oznámení ČEZ Distribuce a.s.

M. Dolejš – ČEZ Distribuce zaslala oznámení o plánované rekonstrukci sítě nízkého napětí v roce 2019.
Současně s rekonstrukcí bude nutné na náklady obce provést úpravy na veřejném osvětlení.

Usnesení č. 2016-10-6:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení společnosti ČEZ Distribuce ohledně
potřebných úprav na veřejném osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí rozvodu sítě NN v
Chudenicích ul. Podskalí.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

VIII. Projednání návrhu na úpravu odměn zastupitelů a členů komisí
Předsedající – dle Nařízení vlády č. 37/2013 Sb. S platností od 1.1. 2017 se zvyšují možné odměny
neuvolněných zastupitelů a členů výborů a komisí. Vzhledem k ekonomickým výsledků hospodaření
městyse bych chtěl navrhnout navýšení odměn. Odměny jsou navrženy ve výši 90% maximální částky
stanované zákonem. Horní hranice odměn pro místostarostu je 19.901,-. V současnosti jsou odměny
pro oba místostarosty 6.470,- Kč, v součtu tedy 12.940 Kč. Navrhuji navýšení odměny na 8.955,- což
je v součtu o 10% méně než je maximum. Předsedové komisí a výborů nyní pobírají 865,- Kč, nový
návrh je 1.058,- Kč. Členové komisí a výborů 540,- Kč po navýšení 750,- Kč. Členové zastupitelstva
360,- Kč, nový návrh 460,- Kč. Náklady obce budou v tomto ohledu 95.000,- Kč za rok. D. Žák se
mimo jiné věnuje dotacím pro JSDH (auto, požární zbrojnice), M. Bezděk řeší mimo jiné dotace na
památky a kulturu – rekonstrukce křížků, sokolovny atd.
Dále podal návrh na vyplacení jednorázových odměn členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Usnesení č. 2016-10-7:
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-7 bylo schváleno.

Proti
* * *

0

Zdrželi se

0

Městys Chudenice
IX.

Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016

Paní Vlčková – zahájení inventarizace je 29.12.2016, ukončení dílčích inventarizací je 13.1.2017,
ukončení inventarizace je 30.1.2017.
Ústřední inventarizační komise:
Předseda

Mgr. Marcel Bezděk
Členové
 Ing. Marie Šavlová
 Ing. Oldřich Vlasák

Usnesení č. 2016-10-8:
Zastupitelstvo schválilo směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

X.

Rozpočet – sociální fond na rok 2017

P. Vlčková vysvětlila rozpočtové položky.

Usnesení č. 2016-10-9:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet – sociální fond městyse Chudenice na rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

XI.
Projednání žádostí o dotaci od TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice z
„Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“
Předsedající - přečetl žádosti. TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice se podílely na vybavení
tělocvičny, tak aby se v ní mohly pořádat kulturní a společenské akce (stoly, židle, bar a další zařízení).
Každé sdružení žádá o dotaci ve výši 15.000,- Kč. S částkami se počítá v rozpočtu.

Usnesení č. 2016-10-10:
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

XII. Projednání Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje pro využití servisního
střediska na opravy dýchacích přístrojů JSDH Chudenice
D. Žák – jedná se o prodloužení spolupráce, v rámci které servisní středisko HZS Plzeňského kraje
opravuje dýchací přístroje. Oprava je zdarma, hradily by se případně jen náhradní díly.

Městys Chudenice
Usnesení č. 2016-10-11:
Zastupitelstvo schválilo sepsání Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje pro využití
servisního střediska na opravy dýchacích přístrojů JSDH Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

XIII. Projednání žádosti o dotaci od Oblastní charity Klatovy
Předsedající - přečetl žádost o dotaci. Požadovaná částka je 10.000,- Kč na pohonné hmoty a opravy
automobilů charitní pečovatelské služby. Charita má v Chudenicích kancelář za 1,- Kč za rok, včetně
energií a připojení na internet. Nyní nevíme kolika občanům v Chudenicích jsou pečovatelské služby
poskytovány. Žádost přišla až dnes, takže jsme neměli možnost toto zjistit.
J. Srbová – Nemám žádný problém přispívat těmto organizacím. Princip pomoci není optimální. Řada
občanů využívajících služby charity dostává tzv. příspěvek na péči. Dle mých zkušeností je tento
příspěvek málokdy skutečně využíván na služby, které potřebuje.
M. Bezděk – bylo by vhodné aby zde byl zástupce žadatele. Nemáme žádnou zpětnou vazbu jak
v Chudenicích tato organizace funguje.
D. Žák – organizaci již podporujeme poskytnutím kanceláře a internetu. Zastupitelstvo nemá dostatek
informací, aby o této žádosti mohlo rozhodnout.

Usnesení č. 2016-10-12:
Zastupitelstvo schválilo přesunutí bodu týkajícího se žádosti o poskytnutí dotace
pro Oblastní charitu Klatovy na další zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2016-10-12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

* * *

XIV. Projednání smlouvy týkající se záměru na pronájem nebytových prostor
v budově zdravotního střediska č.p. 246
Předsedající - o pronájem nebytových prostor projevila zájem pouze MUDr. Jana Srbová.

Usnesení č. 2016-10-13:
Zastupitelstvo 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).
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 2016-10-13 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

* * *

XV.

Další organizační záležitosti

J. Vlčková informovala o stavu finančních prostředků a úvěrů městyse Chudenice.
Stav peněžních prostředků na účtech a v pokladně ke 28.12.2016
Účet u ČSOB
2.628.425,- Kč
Účet u České spořitelny
663.328,- Kč
Účet u ČNB
362.192,- Kč
Pokladna
146.808,- Kč
--------------------------------------------------------Celkem
3.800.753,- Kč

Městys Chudenice
Stav úvěrů:
Úvěr na rekonstrukci Zahradní ulice
1.554.526,- Kč
(splátka 33.898,- Kč měsíčně)
Úvěr na bytovou výstavbu
25.986.899,- Kč
(splátka 110.000,- Kč měsíčně do 30.6.2017 a 163.000,- Kč měsíčně od 1.7.2017)
Úvěr na rekonstrukci náměstí II. Etapa
535.000,- Kč
(splátka 55.000,- Kč měsíčně) – tento úvěr bude letos celý zaplacen
* * *

XVI.

Diskuze

K. Kuneš – při případné změně Územního plánu bych doporučil, aby se žadatelé na nákladech podíleli
minimálně ve výši 50%. Zároveň by měla být stanovena nějaká doba platnosti změn, tak aby žádosti
nepřicházely příliš často.
* * *

XVII. Kontrola usnesení a závěr

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15 hod.
Přílohy zápisu:








Prezenční listina
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Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 20.1. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

dne .......................

Mgr. Marcel Bezděk

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

dne .......................

Jan Přibáň

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

dne .......................

Martin Dolejš

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

dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce:

23.01.2017

