Zápis
z 1. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 7. 1. 2004
Přítomní: Bc. David J. Klíma MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, K. Kacerovský
Hosté: viz prezence
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočet obce Chudenice na rok 2004 – 2. čtení
Informace k prodeji pozemků „Na Bojišti“
Došlá pošta
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
Na žádost pana Karla Kacerovského došlo ke změně programu jednání – byl opětovně
zařazen bod „Výběr provozovatele vodovodu, kanalizace a ČOV Chudenice“.
Přítomným hostům byl vysvětlen status provozovatele (v tomto smyslu odborného
garanta!!!) vodovodu, kanalizační sítě a ČOV a povinnost obce, ze zákona, si
provozovatele zajistit. Technickou stránku věci bude i nadále zajišťovat obec a její
zaměstnanci, vodovod i kanalizace zůstávají i nadále v majetku obce.
Místostarosta obce poukázal na záměr OÚ nezvyšovat platby vodného ani stočného
v tomto kalendářním roce a bude-li to možné, ani v roce příštím.
3. Rozpočet obce Chudenice na rok 2004 – 2.čtení
Místostarosta seznámil zastupitele se strukturou a výší jednotlivých kapitol rozpočtu
obce Chudenice.
OZ souhlasí, aby předložená podoba rozpočtu byla předložena ke schválení na
veřejném zasedání OZ.
Pro hlasovalo 5 : 0
Proti hlasovalo 0 : 5
4. Informace k prodeji pozemků „Na Bojišti“
Na nabídku obce reagovala firma Ditherm, a.s. Praha, pozemky nutné k obecní bytové
výstavbě zůstanou v majetku obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem pozemků uvedené firmě, místostarosta obce
iniciuje další jednání s touto firmou.
Pro hlasovalo: 5 : 0
Proti hlasovalo: 0 : 5

5. Schválení směrnic:
OZ sch válilo (v p oměru p očtu h lasů p ro 5 : 0; pro ti 0 : 5 ) „Směrn ici p ro ev idenci,
účtování a oceňování zásob“.
Dále OZ schválilo (v poměru počtu hlasů pro 5 : 0; proti 0 : 5) „Směrnici k používání
sociálního fondu“.
6. Změna výše některých poplatků
Z důvodu významné ztrátovosti vývozu komunálního odpadu a nemožnosti dotování
tohoto obecními penězi, schválili OZ zvýšení poplatku za vyvážení popelnic. Obec
bude i nadále hradit vývoz nebezpečného odpadu a vývoz tříděného odpadu.
Dále bylo schváleno zvýšení poplatku za ubytování hostů.
Platby za pronájem místa pro stánkový prodej a veřejné plochy ke skladování (např.
stavebního materiálu) zůstávají nezměněny.
7. Došlá pošta
a) Žádost JUDr. Jaroslava Bendy o odprodání části parcely p.č. 7/1 v k.ú. obce
Lučice.
OZ souhlasí (pro5 : 0, proti 0 : 5). Bude postupováno podle platných předpisů.
b) OZ schválilo bezplatnou zápůjčku předmětů ze st. zámku v Třeboni pro
expozici ve Starém zámku (pro 5 : 0, proti 0 : 5).
c) OZ schválili odprodej sněhové radlice (v poměru hlasů pro 5 : 0 proti 0 : 5).
d) Žádost Ing. Jana Zíbara (Lesy ČR) o spolupráci při opravě stoupaček
v bytové jednotce č.p. 267.
OZ s tímto souhlasí jen v případě opravy obecního majetku.
e) Místostarosta seznámil OZ s Plánem lesní výroby pro rok 2004 zpracovaným
p.Laitlem (Lesy ČR).
Bude předán odbornému správci LHC Chudenice p. Vokáčovi.
f) OZ vzali na vědomí Zahájení projednávání návrhu změny č.2 Územního
plánu obce Dolany – část Svrčovec.
g) Žádost paní Jíšové ve věci koupě pozemku č. 1686/1 k.ů. Chudenice bude
kladně vyřízena (v zákonem stanovené lhůtě se nepřihlásil žádný zájemce).
8. Diskuse
a) Pan Josef Kulich požádal o opětovné vydávání obecního časopisu. Dále
pochválil zastupitele za zpracování příspěvků minulé veřejné schůze na
vývěsných tabulích a žádá, aby se tato úroveň udržela i nadále.
b) Pan Václav Kacerovský napadl záměr zajistitit pro obec další zdroj pitné
vody a doporučil „věnovat raději peníze na jinou věc, ne na blbosti“.
Pan Václav Kacerovský opět protestoval proti zavedení vodovodu a kanalizace
do ulice „Záblatí“ již v příštím roce, t.j. 2005.

c) MUDr. J. Srbová se zeptala přítomného pana Kaliny, zda zajistí, aby jeho pes
volně nepobíhal po objektu ZŠ a nekonal v prostorách ZŠ potřebu (poslední
případ ve školní jídelně 6. 1. 2004).
Pan Kalina slíbil, že bude dělat vše, aby se to již nestalo.
d) Pan Karel Kacerovský upozornil na nutnost upravit skládku na Hájku a
zpracovat řád skládkování.
9. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s usnesením zasedání.

Schůze byla ukončena ve 19.30 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
místostarosta

Usnesení
z 1. zasedání obecního zastupitelstva dne 7.1.2004
1. OZ souhlasí, aby předložená podoba rozpočtu byla předložena ke schválení.
2. Místostarosta obce zahájí jednání o prodeji pozemků v lokalitě Na Bojišti s firmou
Ditherm, a.s. Praha.
3. OZ schválilo „Směrnici pro evidenci, účtování a oceňování zásob“.
4. OZ schválilo „Směrnici k používání sociálního fondu“.
5. OZ schválilo zvýšení poplatku za vyvážení komunálního odpadu. Obec bude i nadále
hradit vývoz nebezpečného odpadu a vývoz tříděného odpadu.
6. OZ schválili zvýšení poplatku za ubytování hostů, platby za pronájem místa pro
stánkový prodej a veřejné plochy ke skladování (např. stavebního materiálu) zůstávají
nezměněny.
7. OZ schválilo zápůjčku ze st. zámku Třeboň pro Starý zámek v Chudenicích.
8. Žádost pana JUDr. J. Bendy bude vyřízena podle platných předpisů.
9. OZ schválili odprodej sněhové radlice.
10. OZ vzali na vědomí Zahájení projednávání návrhu změny č.2 Územního plánu obce
Dolany – část Svrčovec.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
místostarosta obce

Zápis
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 21. 1. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Omluven: Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Hosté: Ing. Pešek (ŠVK a.s.), Ing. K.Kuneš, Z.Kalina
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Informace o průběhu inventarizace
Seznámení se závěrečným účtem
Informace o prodeji pozemků Na Bojišti
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace
Stanovení termínu veřejné schůze
Diskuse
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Zároveň požádal zastupitele
o doplnění programu jednání o body, které jsou dále v zápisu uvedeny pod pořadovým
číslem 8 – 13. Všichni přítomní OZ s touto změnou souhlasili, nikdo se nezdržel či
nebyl proti.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
3. Informace o průběhu inventarizace.
OZ byli seznámeni s výsledkem inventarizace obecního majetku.
4. Seznámení se závěrečným účtem za r. 2003.
OZ vzali na vědomí závěrečný účet. Ten bude zveřejněn na úřední desce OÚ a poté
schválen na veřejném zasedání.
5. Informace o prodeji pozemků Na Bojišti.
Vyjednávání o uzavření smlouvy pokračují.
6. Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace
Ing. Pešek (Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.) seznámil zastupitele s nabídkou
jeho firmy na provozování vodovodu a kanalizace obce Chudenice. Podal výklad
zákona č.274/2002 Sb.
OZ ukládají místostarostovi obce zajistit do 23.1.2004 evidenci majetku obce
(vodovodu a kanalizace) a její odeslání do 30.1.2004 na vodoprávní odbor.

7. Stanovení termínu veřejné schůze.
Veřejná schůze OZ se bude konat 11.2.2004 od 18.00 hod.
8. Informace k projektu na kanalizaci a vodovod – Záblatí, Mírové náměstí, Kout
a řešení problematiky propojení obecního vodovodu Městečko – Podskalí.
Místostarosta obce podal informace o etapách realizace projektu. Byla doručena
nabídka p. Moulíka, na druhou nabídku se čeká. Náklady na projektovou nabídku dle
uvedené nabídky budou nižší než se očekávalo.
Pokud by došlo k ušetření peněz určených na projektování vodovodu a kanalizace
výše uvedených částí obce, byla by tato finanční „rezerva“ použita na zaměření,
projekt a realizaci propojení obecního vodovodu Městečko – Podskalí.
9. Veřejné osvětlení zámku Lázeň
Místostarosta projedná do konce ledna spoluúčast provozovatele zámku Lázeň na
financování spotřeby elektrické energie veřejným osvětlením.
10. Dodatek k pracovní smlouvě pí. Vlčkové.
Bude vyřízeno podle Zákoníku práce.
11. Problematika ZŠ
a) OZ projednalo stav inventarizace v ZŠ Chudenice, souhlasí s přeřazením položek
do
3 000 Kč do stavu neinventární povahy - dle schváleného dokumentu a směrnice OZ
/ v ZŠ bude vedena pomocná evidence majetku/
500 - 3000 Kč u ředitelky školy
100 - 500 Kč u jednotlivých správců sbírek
b) OZ souhlasí s převedením majetku z položky nad 40 000 Kč. Do majetku do 40
000
Kč - špatně zaúčtován.
c) OZ bere na vědomí špatně zaúčtovanou cenu - robotu ve ŠJ
- kopírky v MŠ
- počítače v ZŠ
- její zaevidování schvaluje na základě předložené inventarizace.
d) OZ souhlasí s převodem kladného výsledku hospodářské činnosti ZŠ 175 624,25
Kč
do fondu rezerv ZŠ.
e) OZ schvaluje závazek OÚ /nedoplatek rozpočtu - provozní režie 175 000 Kč za rok
2003/ - k dnešnímu dni zaplaceno 135 000 Kč, zbývající částku 40 000,- Kč uhradí
OÚ do 6.2.2004.
f)OZ bere na vědomí, že ZŠ ušetřila z obecního rozpočtu
částku 160 000 Kč .............. rozpočet .......... 910 000 Kč
čerpáno ........... 750 000 Kč /100 000 Kč technika/
/650 000 Kč provoz/
- oproti roku 2002 ušetřeno 70 000 Kč
g) OZ schvaluje splátkový kalendář provozních záloh ZŠ na r. 2004
750 000 Kč ............. t.j. 62 500 Kč do 15. každého měsíce.
12. Prodej pozemku č.771/7.
Pan Stelzer požádal o odprodej parcely p.č. 771/7 k.ú. Chudenice.

Žádosti se nevyhovuje.
Průběh hlasování: 3 hlasy proti, 1 se zdržel
13. Uzavření smlouvy o půjčce a smlouvy v zástavě na zajištění pozemků určených
pro výstavbu nájemních domů.
14. Diskuse
15. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s usnesením zasedání.

Schůze byla ukončena ve 19.50 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
místostarosta

Usnesení
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 21.1.2004
1. OZ ukládají místostarostovi obce zajistit do 23.1.2004 evidenci majetku obce
(vodovodu a kanalizace) a její odeslání do 30.1.2004 na vodoprávní odbor.
2. Termín veřejného zasedání OZ se bude konat ve středu 11.2.2004 od 18.00 hodin.
3. OZ vzali na vědomí závěrečný účet, který bude zveřejněn na úřední desce OÚ a
schválen na veřejném zasedání.
4. Místostarosta projedná do konce ledna spoluúčast provozovatele zámku Lázeň na
financování spotřeby elektrické energie veřejným osvětlením.
5. Dodatek k pracovní smlouvě pí. Vlčkové bude zpracován podle Zákoníku práce.
6. OZ zplnomocňuje místostarostu k uzavření smlouvy o půjčce s firmou Ditherm, a.s. za
účelem finančního zajištění pozemků pro výstavbu obecních bytů. Celková částka je
360 000,- Kč.
7. OZ zplnomocňuje místostarostu k uzavření zástavní smlouvy s firmou Ditherm, a.s.
pro
krytí uvedené půjčky.
Jako zástavu firmě obec poskytuje dům č.p. 16 s pozemkem č. 19 v k.ú. Chudenice a
pozemky č. 128/7 a 147/1v Úžlabí na k.ú. Chudenice.
Oba tyto body usnesení bude místostarosta konzultovat s právním zástupcem obce.
8. Vypracováním architektonicko-výtvarné studie nájemních domů „Na Bojišti“ a
následným zajištěním projektové dokumentace OZ pověřuje p.arch.Tomáše N. Macka.
Studie bude přílohou k podané žádosti o dotaci na SFRB.
Zpracovatel obdrží po dodání díla 10% z ceny díla. Proplacení dalších 90% ceny je
vázáno na získání státní dotace na výstavbu nájemních bytů a pokud tuto dotaci obec
neobdrží, zpracovatel ztrácí na proplacení těchto 90% ceny díla nárok.
9. OZ ukládá místostarostovi zadat výběrové řízení na zhotovitele díla – výstavba čtyř
nájemních domů v Chudenicích - firmě Stormen.
10. OZ ukládá místostarostovi zajistit hypoteční úvěr na výstavbu nájemních domů.
11. OZ ukládá místostarostovi podat žádost o dotaci na výstavbu
12. OZ souhlasí s přeřazením položek do 3 000,- Kč do stavu neinventární povahy a se
způsobem vedení pomocné evidence majetku.

13. OZ souhlasí s převodem a evidencí majetku na základě předložené inventarizace.

14. OZ souhlasí s převodem kladného výsledku hospodářské činnosti ZŠ 175 624,25 Kč
za rok 2003 do fondu rezerv ZŠ.
15. OZ bere na vědomí, že ředitelka školy ušetřila z obecního rozpočtu částku 160 000,Kč.
16. OZ schvaluje nedoplatek rozpočtu – provozní režie. Zbývající částka 40 000,- Kč bude
škole uhrazena OÚ do 6.2.2004.
17. OZ schvaluje splátkový kalendář provozních záloh na r.2004 ve výši 62 500,- Kč do
15. každého měsíce (celkem 750 000,- Kč).

……………………………..
Bc. David J. Klíma
místostarosta obce

Zápis
ze 3. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 11. 2. 2004 v sále pivnice Stará škola
Přítomní: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Karel Kacerovský, Mgr. Vladimír Svatoň
Omluvena: Mgr. Jana Havlíčková (nemoc)
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K. Kacerovský
Hosté: viz „Prezenční listina“
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení rozpočtu na r.2004
Schválení závěrečného účtu za r. 2003
Informace o chodu ZŠ
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil a řídil p. Karel Kacerovský.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Zároveň požádal zastupitele
oschválení změny pořadí bodů programu (výměna 2. a 3. bodu) a vypuštění bodu č.4.
Na jeho místo byl zařazen „Výběr zpracovatele projektu vodovodu a kanalizace
v částech obce Kout, Záblatí a Mírové náměstí“.
S výše uvedenými změnami programu jednání OZ souhlasili v poměru 4 : 0.
2. OZ projednalo závěrečný účet za r. 2003. (4 pro, nikdo proti)
3. OZ schválilo rozpočet obce na r. 2004. (4 pro, nikdo proti)
4. Výběr zpracovatele projektu vodovodu a kanalizace v částech obce Kout, Záblatí
a Mírové náměstí.
Místostarosta obce seznámil přítomné nabídkami oslovených firem:
Stavmonta Plzeň: 220.000,- Kč.
AquaŠumava:
115.500,- Kč.
P. Ladislav Moulík: 119.000,- Kč.
Nejvýhodnější nabídku (rozsahem práce a finanční kalkulací) podala firma AquaŠumava
Chudenín.
OZ vybralo firmu Aquašumava za zpracovatele projektu vodovodu a kanalizace v částech
obce Chudenice Kout, Záblatí a Mírové náměstí. (4 pro, nikdo proti)
Bc. D. Klíma dále informoval o příspěvcích Krajského úřadu Plzeň na projektovou
dokumentaci.

Obec zpracovává 4 žádosti o příspěvek na projekty:
1.
2.
3.
4.

vodovodu ve výše uvedených částech obce
kanalizace ve výše uvedených částech obce
propojení vodovodu mezi částmi obce Podskalí - Městečko
rekonstrukce ČOV

5. Diskuse
a) Zajištění ochranných pásem u zdroje pitné vody „V Kolébkách“ (pastva
hospodářských zvířat).
b) Pořízení reprezentativního obecního automobilu.
c) Záměry obce s budovou sokolovny.
d) Vysvětlení položek rozpočtu – ostatní kultura a místní správa.
e) Vybudování dětského koutku.
f) Přidělení státní dotace na ZŠ.
g) Proplácení cestovného.
h) Výsledky dotazníku.
i) Studie sportovního areálu „Na Jalovčí“.
Na všechny diskusní příspěvky bylo odpovězeno při veřejném zasedání.
6. Usnesení, závěr
OZ souhlasí (v poměru 4:0) s usnesením.
Schůze byla ukončena ve 19.15 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
zástupce starosty

Usnesení
z 3. zasedání obecního zastupitelstva dne 11. 2. 2004
1. OZ projednalo závěrečný účet za r. 2003.
2. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2004.
3. OZ vybralo firmu AquaŠumava pro zpracování projektu vodovodu a kanalizace
v částech obce Chudenice Kout, Záblatí a Mírové náměstí.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
místostarosta obce

Zápis ze 4.zasedání OZ konaného dne 9.3.2004
v jídelně Základní školy v Chudenicích od 17.00 hodin
Přítomni:

Bc. D. J. Klíma, MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková, Mgr. V. Svatoň,
K. Kacerovský

Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K. Kacerovský
Program: 1.) Zahájení.
2.) Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3.) Volba starosty a místostarosty.
4.) Usnesení.
5.) Závěr.
1. Schůzi zahájil v 17.00 hodin místostarosta obce pan David Klíma. Přivítal přítomné a
seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení minulého zasedání provedl místostarosta obce. Bod číslo tři trvá, bude
splněn do konce dubna 2004.
3. Volba starosty a místostarosty:
a) Zastupitelé obce jednomyslně odsouhlasili volební komisi ve složení: Věra Kulichová,
Václava Soupírová, Pavla Faberová. Členky volební komise zvolily mezi sebou
předsedkyni volební komise - paní Věru Kulichovou, která řídila průběh hlasování
volby
starosty a místostarosty.
b) Návrh způsobu volby:
Byly navrženy dva způsoby hlasování - veřejné a tajné.
Pro tajné hlasování se vyslovili 4 členové OZ , jeden člen OZ byl proti.
Pro veřejné hlasování se vyslovil 1 člen OZ, čtyři členové OZ byli proti.
Nikdo se nezdržel hlasování.
c) Průběh volby starosty:
1) Předsedkyně vol. komise p. Věra Kulichová potvrdila kontrolu a zapečetění
hlasovací schránky.
2) Pan místostarosta Bc. Klíma seznámil členy OZ se způsobem hlasování.
3) Vlastní volba.
4) Sčítání hlasů a vyhlášení výsledku volby starosty:
- 4 hlasy pro Bc. D.J.Klímu
- 1 hlas pro Mgr. V. Svatoně
Starostou obce Chudenice byl zvolen pan Bc. D.J.Klíma.
d) Průběh volby místostarosty:
1) Předsedkyně vol. komise p. Věra Kulichová potvrdila kontrolu a zapečetění
hlasovací
schránky.
2) Pan starosta David Klíma seznámil členy OZ se způsobem hlasování.

3.) Vlastní volba.
4.) Sčítání hlasů a vyhlášení tajné volby místostarosty:
- 3 hlasy pro Mgr. Vladimíra Svatoně
- 1 hlas pro Karla Kacerovského
- 1 zastupitel se zdržel hlasování.
Místostarostou obce Chudenice byl zvolen Mgr. Vladimír Svatoň.
e) Předsedkyně volební komise shrnula průběh obou hlasování a potvrdila platnost voleb.
4. Usnesení.
5. Závěr.
Schůze byla ukončena v 17.45 hod.

Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

...................................
ověřovatelé

....................................
Bc. David J. Klíma
starosta

Usnesení ze 4. zasedání OZ ze dne 9.3.2004

1. Starostou obce byl zvolen Bc. David Klíma.
2. Místostarostou obce byl zvolen Mgr. Vladimír Svatoň.

.......................................
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

.........................................
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 17. 3. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Platové zařazení starosty a místostarosty
Projednání finanční kontroly na OÚ
Došlá pošta
Organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Mgr. Jana Havlíčková požádala o doplnění zápisu 2. zasedání zastupitelstva ze dne
21.1.2004.
OZ projednalo a schválilo 21.1.2004 žádost o udělení výjimky z počtu žáků na KÚ
Plzeňského kraje a rozhodlo, že doplatí finanční prostředky na chybějící žáky.
Žádost byla podána dne 23.2.2004 na KÚ Plzeňského kraje.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Platové zařazení starosty a místostarosty je podle zákona č.128/2000 Sb.o obcích
a podle nařízení vlády č.37/2003 Sb.
Hlasování o zařazení starosty: 4 pro, 1 se zdržel hlasování
Hlasování o zařazení místostarosty: 4 pro, 1 se zdržel hlasování
4. Projednání finanční kontroly na OÚ.
Audit hospodaření obce za r. 2003, který bude pokračovat 1.4.2004, poukázal na
pochybení při čerpání prostředků FKSP na stravné zaměstnanců obce.
OZ jednomyslně rozhodli o jednotném stravování obecních zaměstnanců ve školní
jídelně.
5. Došlá pošta.
a) Manželé Dalihodovi požádali o finanční vyrovnání s obcí.
V této věci bude rozhodnuto na příštím zasedání OZ.

b) Manželé Štětinovi požádali o splátkový kalendář na koupi budovy čp. 45.
Všichni OZ souhlasí se splátkovým kalendářem.
Manželé Štětinovi složí jednorázovou zálohu ve výši 10.000,- Kč; výše měsíční
splátky tento rok byla stanovena na 3.000,- Kč. Doba splatnosti nesmí překročit
60 měsíců od podepsání kupní smlouvy.
c) Žádost paní Vlčkové o odkoupení monitoru.
OZ jednomyslně souhlasí s jeho prodejem za zůstatkovou cenu 500 Kč. Prodej
bude proveden dle zákona.
d) Žádost p. Z. Kaliny bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.
e) Pan L. Marek požádal o umístění dalších včelstev.
Povolení umístění dalších včelstev OZ podmínili splněním všech závazků obci,
t.j. úhrada nájmu za léta 2002 a 2003 (celkem 12.000,-Kč).
Další stavební úpravy a opravy budovy hájenky bude p.Marek konzultovat se
statutárními zástupci obce.
6. Organizační záležitosti.
a) Darování budovy sokolovny.
Starosta seznámil zastupitele s odhadem ceny budovy sokolovny.
OZ schválili 5 hlasy žádost o její darování obci.
b) Informace o přípravách obecní výstavby.
Starosta seznámil OZ s projektovou dokumentací k územnímu řízení –
Komunikace a zpevněné plochy.
c) OZ stanovili výši pronájmu obecních ploch na 0,50 Kč/m2/rok.
7. Usnesení.
8. Závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze byla ukončena ve 21.00 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 17.3.2004
1. OZ projednalo a schválilo (21.1.2004) žádost o udělení výjimky z počtu žáků na KÚ
Plzeňského kraje a rozhodlo, že doplatí finanční prostředky na chybějící žáky.
2. OZ rozhodli o jednotném stravování obecních zaměstnanců ve školní jídelně, výše
příspěvku FKSP bude vypočítána podle platných předpisů.
3. OZ souhlasí se splátkovým kalendářem manželů Štětinových na koupi budovy čp. 45.
4. OZ schválili prodej monitoru za zůstatkovou cenu.
5. OZ zamítli p. Markovi, do doby vyrovnání všech závazků vůči obci, umístění dalších
včelstev.
Stavební úpravy a opravy budovy hájenky bude p.Marek příště konzultovat se
statutárními zástupci obce.
6. OZ schválili žádost o darování budovy sokolovny obci.
7. OZ stanovili výši pronájmu obecních ploch na 0,5 Kč/m2/rok.

……………………………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

..............................................
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 6. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30. 3. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Omluven: Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace
Schválení nové vyhlášky o volném pobíhání psů
Odkoupení pozemků p.č.127/128 a 127/148 v Chudenicích Na Bojišti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Na jeho žádost byl program rozšířen o tyto body „Schválení obecní kroniky za
r.2003“, „Schválení kontokorentu“ a „Pronájem hájenka u rozhledny Bolfánek“.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace.
Provozovatelem byla jednomyslně vybrána fa. AquaŠumava s.r.o. Chudenín.
4. Schválení nové vyhlášky o volném pobíhání psů.
OZ jednomyslně schválili znění této vyhlášky s účinností k 1.4.2004.
5. OZ jednomyslně schválili odkoupení
v Chudenicích Na Bojišti.

pozemků

p.č.

127/128

a

127/148

6. OZ jednomyslně schválili obecní kroniku za r.2003.
7. Schválení kontokorentu.
OZ jednomyslně schválili kontokorent ve výši 300.000,- Kč.
8. Hájenka.
Starosta obce dohodl s p.L. Markem změnu nájemní smlouvy na výše uvedený objekt.
Dalším bodem jejich společného jednání byl splátkový kalendář dluhu na nájemném,
který byl s konečnou platností stanoven na 8.700,- Kč (byly zohledněny některé
doložené skutečnosti).
OZ jednomyslně schválili návrh změněné nájemní smlouvy a splátkový kalendář
navržený p.Markem.

Pan arch. Tomáš N. Macek požádal ústně o pronájem hájenky na 2 roky. V případě
kladného vyřízení zaplatí nájemné na 2 roky dopředu.
Žádost p.arch. Macka bude zvážena v případě změny skutečností v nájemním vztahu
mezi Obcí Chudenice a p.Markem.
9. Organizační záležitosti, došlá pošta.
a) Stavební komise:
Místostarosta obce oslovil p. Kotíka, zda by byl ochoten vést stavební komisi,
kterou chtějí OZ opětovně zřídit. Pan Kotík spolupráci přislíbil.
b) Změny ve vedení výborů a komisí obce:
Z důvodu zvolení Mgr.V.Svatoně místostarostou obce, dochází k následujícím
změnám ve vedení komisí a výboru zřízených při obci.
OZ jednomyslně přijali návrh paní doktorky Srbové a paní ředitelky
Havlíčkové:
1. sloučení školské a kulturně-sociální komise; vzniklá společná komise bude
pracovat pod vedením Dr. Srbové,
2. rozšíření finančního výboru o další dvě členky (paní V.Kulichovou a paní
V.Soupírovou); výbor bude pracovat pod vedením Mgr.Havlíčkové. Pokud
bude kontrolována ZŠ, kontrolu provede finanční a kontrolní výbor
společně, bez účasti Mgr.Havlíčkové.
c) Změna úřední doby na OÚ v Chudenicích.
Na návrh starosty a místostarosty obce bude s účinností od 1.5.2004 rozšířena
úřední doba na obecním úřadě. Občané si budou moci vyřídit své záležitosti
také v sobotu, a to vždy od 9.00 do 11.00 hodin.
První sobotní úřední den bude ovšem, z důvodu svátků 1. a 8.května, až
15.5.2004!!!
d) Žádost manželů Dalihodových.
Z důvodu neúplnosti žádosti (nebyly doloženy účetní doklady) bude v této věci
rozhodnuto v pozdějším termínu.
10. Usnesení.
11. Závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena ve 19.00 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 6. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.3.2004
1. OZ vybrali za provozovatele vodovodu a kanalizace obce Chudenice firmu
AquaŠumava s.r.o. Chudenín.
2. OZ schválili nové znění vyhlášky o volném pobíhání psů. Tato vyhláška nabývá
účinnosti 1.4.2004.
3. OZ schválili odkoupení pozemků p.č. 127/128 a 127/148 k.ú. Chudenice.
4. OZ schválili obecní kroniku za r.2003.
5. OZ schválili kontokorent ve výši 300.000,- Kč.
6. OZ schválili změny v nájemní smlouvě na hájenku a splátkový kalendář navržený
p.Markem.
7. OZ schválili sloučení školské a kulturně-sociální komise; vzniklá školská a kulturněsociální komise bude pracovat pod vedením Dr. Srbové a rozšíření finančního výboru
o další dvě členky (paní V.Kulichovou a paní V.Soupírovou); finanční výbor bude
pracovat pod vedením Mgr.Havlíčkové. Pokud bude kontrolována ZŠ, kontrolu
provede finanční a kontrolní výbor společně, bez účasti Mgr.Havlíčkové.
8. OZ schválili rozšíření úřední doby OÚ o sobotní úřední den s účinností od 1.5.2004 v
době 9.00 - 11.00 hod.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 7. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 14. 4. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J.Srbová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Pronájem části pozemků Na Bojišti
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Na žádost p. K. Kacerovského byl do programu jednání zařazen bod „Projednání zpráv
o činnosti kontrolního výboru“ - bylo jednomyslně schváleno.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
Starosta obce Bc. D. Klíma seznámil zastupitele s průběhem územního řízení na
výstavbu nájemních bytů Na Bojišti.
V současné době probíhá jednání o vedení el.přípojky pro toto území. Z tohoto důvodu
byl na jednání pozván ing. K. Kuneš, kde byl požádán o souhlas vedení kabelu
nízkého napětí přes jeho pozemky p.č.2059/1 a 58/2.
Pan Kuneš vyslovil předběžný souhlas a navrhl zastupitelům event. odprodej.
3. Pronájem části pozemků Na Bojišti.
Firma Ditherm a.s. požádala o pronájem pozemků (o rozloze 1 000 m2) ve výše
uvedené lokalitě za účelem vybudování zařízení staveniště. OZ jednomyslně schválili
tento pronájem za běžnou cenu 0,50 Kč/m2/rok do 31.12.2004. V této věci bude
dále postupováno podle platných zákonů a vyhlášek.
4. Projednání zpráv o činnosti kontrolního výboru.
OZ projednali zprávy o činnosti kontrolního výboru ze dne 3.11.2003, 29.12.2003,
29.1.2004 a 5.3.2004
5. Došlá pošta.
a) Žádost o umístění dopravního značení - zákazu vjezdu na pozemku
kat.č.1/14.
Obec Chudenice nemá v této věci pravomoce, proto bude výše uvedená
žádost postoupena příslušným orgánům - Měú Klatovy a Dopravní
inspektorát.
b) Pohledávka - GASUP
Obec Chudenice přistoupila k závazku Sdružení obcí Starý potok vůči
firmě Gasup, která byla dodavatel plynofikace. Obec se zavázala vyrovnat

dluh sdružení vůči firmě ve výši 800 000,- Kč do 30.4.2004.
c) Žádost o umístění dopravního značení
Starosta obce Bc. David Klíma upozorní písemnou formou chudenické
autodopravce na nutnost dodržování dopravního značení (zákaz jízdy
přes obec vozidlům s vymezeným zatížením přesahujícím vymezenou mez
25 t).
d) Žádost p. Stelzera
Žádost byla řádně projednána 21.1.2004 a zamítnuta. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že nebude žádost znovu posuzovat a p. Stelzer nebude tudíž
přizván
k podání dalšího vysvětlení.
e) Žádost o opravu cesty na Bělýšov
Zastupitelstvo rozhodlo o opravě cesty kamenitou drtí. Výhledově bude
cesta zpevněna drtí asfaltovou.
f) Žádost paní Květy Kubátové.
Žádost paní Kubátové o příspěvek na plynovodní přípojku k obecnímu bytu v
čp.256 se vyhovuje.
g) Paní Ondřejková
Paní Ondřejková podala návrh na úpravu doby hlášení obecním
rozhlasem.
Zastupitelé stanovili dobu hlášení takto: v pondělí - 18.00 h; v úterý, ve
čtvrtek a v pátek vždy ve 14.00 h a ve středu v 16.00 h.

6. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena ve 20.30 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 7. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 14. 4.2004
1. OZ souhlasí s pronájmem části pozemků (1 000 m2) Na Bojišti firmě Ditherm a.s. za
běžnou cenu 0,50 Kč/m2/rok do 31.12.2004. Ve věci bude postupováno dle zákona.
2. Obec Chudenice přistoupila k závazku Sdružení obcí Starý potok vůči firmě Gasup.
Obec se zavázala vyrovnat dluh sdružení vůči firmě ve výši 800 000,- Kč do
30.4.2004.
3. Starosta obce upozorní písemnou formou chudenické autodopravce na nutnost
dodržování dopravního značení (zákaz jízdy přes obec vozidlům s vymezeným
zatížením přesahujícím 25 t). Žádost o umístění dopravních značek na „Petříně“ obec
postoupí Měú Klatovy a Dopravnímu inspektorátu.
4. Zastupitelé obce rozhodli, že žádost pana Stelzera nebude podruhé posuzována.
5. Zastupitelé obce schválili opravu cesty na Bělýšov kamenitou drtí, výhledově pak drtí
asfaltovou.
6. Zastupitelé obce stanovili dobu hlášení obecního rozhlasu: v pondělí - 18.00 h, v úterý,
ve čtvrtek a v pátek vždy ve 14.00 h a ve středu v 16.00 h.
7 . Zastu ptelé
i obce v yhovují žád osti p an í K. Kubátové o p říspěvek na plynovodní
přípojku k obecnímu bytu v čp. 256.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
z 8. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 5. 5. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J.Srbová
Omluven: K.Kacerovský
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení projektu výstavby ke stavebnímu řízení
Seznámení se závěry hodnotící komise obchodní veřejné soutěže „Bytové
domy Chudenice“
5. Vyhodnocení závěrů komise a výběr generálního dodavatele výstavby
50 bytů v lokalitě „Na Bojišti“
6. Schválení směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků
7. Došlá pošta
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Zároveň požádal o vložení
dalšího bodu programu, který byl zastupiteli jednomyslně schválen Prezentaci firmy
Sella spol. s r.o. z Ústí nad Orlicí. Tato firma,
zastoupená dr. Ivanem Morávkem a paní
Annou Jirešovou, seznámila
přítomné zastupitele s činností své firmy a nabídkou pomocí při ekonomickém
dozoru obecní výstavby (předpokládané náklady 1000,Kč/1bytovou
jednotku). V ceně je zahrnut i finanční projekt, který bude mj. řešit
náklady na každý byt zvlášť a jejich návratnost obci.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
Protože se v zákonem dané lhůtě nepřihlásil další zájemce o pronájem pozemků
v lokalitě Na Bojišti, bude tento pozemek pronajat firmě Ditherm a.s. (viz usnesení
7. zasedání OZ ze dne 14.4.2004). Toto bude postoupeno právnímu zástupci obce.
3. Schválení projektu výstavby ke stavebnímu řízení.
OZ se seznámili s předloženou dokumentací ke stavebnímu řízení zpracovanou arch.
Tomášem Mackem, souhlasí s vlastní architekturou objektu a rozvržením bytů.
Zastupitelé žádají projektanta arch. T. Macka o zakomponování sklepních kójí ke
každému bytu.
4. Zastupitelé obce byli seznámeni se závěry hodnotící komise obchodní veřejné
soutěže (OVS) „Bytové domy Chudenice“.
OVS se zúčastnily dvě firmy - Ditherm a.s. Praha a Stavební podnik Klatovy.

Hodnotící komise určila ( bodovým systémem) jako vítěze řízení firmu Ditherm a.s.
5. Vyhodnocení závěrů komise a výběr generálního dodavatele výstavby 50 bytů
v lokalitě Na Bojišti“.
Tento bod programu trvá.
6. Zastupitelé schválili směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků.
8. Vyrovnání závazku za plynofikaci.
Starosta informoval zastupitelstvo obce o vyrovnání obecního závazku ve výši
800.000,- Kč vůči firmě GASUP ke dni 4. 5. 2004. Pro tuto chvíli není znám žádný
dluh za provedení plynofikace obce.
7. Došlá pošta
a) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o neudělení
výjimky z počtu žáků.
Ředitelka školy Mgr. Havlíčková požádala, na základě zamítnutí výše
citované žádosti a zápisu do na další školní rok 2004/2005, o přesunutí MŠ
do budovy ZŠ a o studii pro Krajskou hygienickou stanici Plzeňského
kraje se sídlem v Plzni - územní pracoviště Klatovy (vč. plánu stavebních
úprav, které by měly být provedeny v červenci a v srpnu t.r.).
Bude svolána schůzka starostů obcí, kde bude tato situace řešena.
b) Schválení kontokorentu - revokace znění bodu č. 5 usnesení ze dne
30.3.2004.
OZ schvaluje přijetí KTK úvěru ve výši Kč 300 000,- se splatností 1 roku
u České spořitelny a.s., zajištěný budoucími rozpočtovými příjmy obce
Chudenice.
8. Diskuse
a) Dr. Srbová navrhla zvýšení ceny odvozu komunálního odpadu.
Starosta obce připraví tuto kalkulaci.
b) Výběr provozovatele obecního koupaliště.
Bude zveřejněna nabídka o provozování obecního koupaliště.
c) Žádost p. Kaliny o doložení cestovních výdajů obce za r. 2003.
Bude vyřízena v zákonné lhůtě.
9. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena ve 21.15 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň
…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 8. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 5. 5.2004
1. Starosta obce pověří právního zástupce obce zpracováním smlouvy o pronájmu
pozemků v lokalitě Na Bojišti firmě Ditherm a.s. Praha.
2.

Zastupitelé souhlasí a schvalují vlastní architekturu a rozvržení bytů v objektech
obecní výstavby a žádají arch. T. Macka o zakomponování sklepních kójí ke každému
bytu do projektové dokumentace..

3. OZ schvaluje přijetí KTK kontokorentního úvěru ve výši Kč 300 000,- se splatností 1
roku
u České spořitelny a.s., zajištěný budoucími rozpočtovými příjmy obce
Chudenice.
4. Zastupitelé obce schvalují směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků.
5. Zastupitelé obce schválili zveřejnění nabídky o provozování obecního koupaliště.
6. Zstupitelstvo bere na vědomí úhradu závazku vůči firmě GASUP ve výši 800.000,- Kč
za plynofikaci obce.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 9. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 24. 5. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K.Kacerovský
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Úprava stravného v ZŠ
4. Organizace školního roku 2004 – 2005
5. Sazebník poplatků
6. Manželé Götzovi – Smlouva o umístění do Domova penzionu
7. Výběrové řízení – výstavba bytů
8. Došlá pošta
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc.D.J.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.

3. Úprava stravného v ZŠ.
Ředitelka školy Mgr. Jana Havlíčková požádala zastupitele o schválení nové ceny
stravného od 1.6.2004. Důvodem tohoto kroku jsou zvýšené náklady – např. zvýšení
cen některých potravin a elektrické energie.
OZ schválili novou cenu stravného (viz tabulka) v jídelně ZŠ a MŠ podle kalkulace
zpracované vedoucí školní jídelny paní J.Kacerovskou.

Mateřská škola
Žáci 1.-4. ročníku
Žáci 5.-9. ročníku
Cizí strávníci

Cena oběda do 1.6.2004
[v Kč]
30,-*
17,18,42,-

Cena oběda od 1.6.2004
[ v Kč]
35,-*
19,20,46,-

* Cena zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.

4. Organizace školního roku 2004 – 2005.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství nepovolit výjimku z počtu žáků a jednání
se zástupci tohoto ministerstva a Krajského úřadu v Plzni (odboru školství), obecní
zastupitelé rozhodli o změně organizace školního roku takto:
• od září 2004 bude v ZŠ Chudenice pouze 1. - 5. ročník.
• kapacita školy zůstane stejná pro možnost znovuotevření II.stupně (tj. 6.– 9. ročníku)
v budoucnu.
• součástí ZŠ bude MŠ, ŠD, jídelna ZŠ a MŠ.
OZ dále rozhodli, že pro školní rok 2004-2005, pro 1.-5.ročník, uhradí rozdíl výdajů
mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků a skutečnou potřebu školy
(viz výjimka z počtu žáků odst. 6, písmeno a,b,c)
5. Sazebník poplatků.
OZ schválili sazebník poplatků.
6. OZ schválili znění smlouvy o umístění manželů Götzových do Domova penzionu.
7. Výběrové řízení – výstavba bytů.
OZ rozhodli, na základě jednání ze dne 17.5.2004, o vyhlášení nového výběrového
řízení. Toto zajistí a náklady s tím spojené uhradí firma Stormen ze svých prostředků.
8. Došlá pošta.
a) Starosta obce informoval o kladném vyřízení žádosti o poskytnutí účelové
finanční dotace ve výši Kč 37.000,- z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu
ekologických projektů - projektové dokumentace vodovodu a kanalizace v
Záblatí, Koutě a Mírovém náměstí.
b) Bylo vydáno Územní rozhodnutí Městským úřadem, odborem výstavby a
územního plánování, o umístění novostavby 4 bytových domů o 50 b.j.
včetně technické vybavenosti – 1. etapa výstavby v lokalitě „Na Bojišti“
v Chudenicích.
c) Pronájem prázdného pavilonu Mateřské školy.
ZČU Plzeň, katedra výtvarné výchovy, požádala o pronájem prázdného
pavilonu MŠ ve dnech 20. - 26.6.2004 pro letní školu malování a kresby.
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena ve 20.00 h
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..

………….……………………….

ověřovatelé

starosta

Usnesení
ze 9. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 24. 5.2004
1. OZ schválili novou cenu stravného dle kalkulace vedoucí školní jídelny s platností od
1.6.2004.
2. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nepovolit
výjimku z počtu žáků a jednání se zástupci tohoto ministerstva a Krajského úřadu v
Plzni (odboru školství), obecní zastupitelé rozhodli o změně organizace školního roku
takto:
• od září 2004 bude v ZŠ Chudenice pouze 1. - 5. ročník.
• kapacita školy zůstane stejná pro možnost znovuotevření II.stupně (tj. 6.– 9. ročníku)
v budoucnu.
• součástí ZŠ bude Mateřská škola, Školní družina, jídelna ZŠ a MŠ.
3. OZ rozhodli, že pro školní rok 2004/2005, pro 1.-5.ročník, uhradí rozdíl výdajů mezi
normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků a skutečnou potřebu školy (viz
výjimka z počtu žáků odst. 6, písmeno a,b,c).
4. OZ schválili sazebník poplatků.
5. OZ schválili znění smlouvy o umístění manželů Götzových do Domova penzionu.
6. OZ rozhodli, na základě jednání ze dne 17.5.2004, o vyhlášení nového výběrového
řízení. Toto zajistí a náklady s tím spojené uhradí firma Stormen ze svých prostředků.
7. OZ vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu, odboru výstavby a územního
plánování, o umístění novostavby 4 bytových domů o 50 b.j. včetně technické
vybavenosti – 1. etapa výstavby v lokalitě „Na Bojišti“ v Chudenicích.
8. OZ vzali na vědomí kladné vyřízení žádosti o poskytnutí účelové finanční dotace ve
výši Kč 37.000,- z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů projektové dokumentace vodovodu a kanalizace v Záblatí, Koutě a Mírovém náměstí.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 10. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15. 6. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Omluven: Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Havarijní řád a Povodňový plán pro stavbu - „Propojení vodovodu
Chudenice - Podskalí“
4. Nápravná opatření ke „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chudenice za r.2003“
5. Změny rozpočtu obce k 30.6.2004
6. Příprava prodeje vybraných obecních nemovitostí
7. Došlá pošta
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc.D. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Dále navrhl změnu programu
jednání - zařazení bodu: „Schválení závěrečného účtu za r. 2003“. Toto bylo
jednomyslně členy OZ schváleno
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Havarijní řád a Povodňový plán pro stavbu - „Propojení vodovodu obce
Chudenice - Podskalí“
Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo oba výše zmiňované
dokumenty.
Dále ustanovilo členy povodňové komise - D. Klímu, V.Svatoně a J.Brabce, kteří si
mezi sebou zvolí předsedu.
4. Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili nápravná opatření ke „Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Chudenice za r. 2003“
5. OZ se seznámili a jednomyslně schválili změny rozpočtu obce k 30.6.2004
6. Příprava prodeje vybraných obecních nemovitostí.
V červenci 2004 bude obecní úřad přestěhován do budovy ZŠ, budova OÚ bude
nabídnuta k odkoupení (mimo budovy hasičárny).
7. OZ schválili závěrečný účet obce za r. 2003 bez výhrad.

8. Došlá pošta.
a) Žádost p.Palečka o umístění do Domova důchodců Klatovy.
V této věci bude postupováno jako u manželů Gõtzových.
b) OZ zamítlo žádost paní Palečkové, bytem Slatina 13, o příspěvek na elektrickou
přípojku.
c) Obci byla schválena dotace ve výši 30.000,- Kč z Programu obnovy venkova na
vyčištění hasičské nádrže v Chudenicích.
d) Žádost p.Mužíka o koupi budovy bývalé kampeličky (čp.16).
O prodeji se zatím neuvažuje, proto nemůže být této žádosti vyhověno.
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena ve 19.50 h
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 10. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15. 6. 2004
1. OZ schválili Havarijní řád a Povodňový plán pro stavbu - „Propojení vodovodu
Chudenice - Podskalí“ a ustanovili členy povodňové komise - D.Klímu, V.Svatoně
a J.Brabce.
2. OZ schválili nápravná opatření ke „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chudenice za r. 2003“.
3. OZ schválili změny rozpočtu obce k 30.6.2004.
4. OZ schválili závěrečný účet obce za r. 2003 bez výhrad.
5. OZ schválili prodej budovy OÚ (mimo budovy hasičárny).
6. OZ zamítli žádost paní Palečkové, bytem Slatina 13, o příspěvek na elektrickou
přípojku.
7. OZ zamítli žádost pana Mužíka o koupi budovy čp.16.
8. OZ schválili znění Smlouvy o umístění p.Palečka do Domova důchodců v Klatovech.
Tato žádost bude vyřízena jako u manželů Gõtzových.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 11. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 1. 7. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Mgr.Vladimír Svatoň
Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K.Kacerovský
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Příprava Zpravodaje
Základní škola
Dotace na výstavbu - příprava zahájení výstavby
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc.D. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Požádal o doplnění programu
zasedání o bod - rozdělení příspěvků pro občany z programu „Příspěvky pro občany památková péče“.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
Trvá bod č.8 usnesení ze dne 15.6.2004 - umístění p. Palečka do Domova důchodců
v Klatovech.
3. Příprava Zpravodaje
Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo tematické zaměření obecního
Zpravodaje.
4. Základní škola
Ředitelka školy informovala zastupitelstvo o časovém harmonogramu stavebních
úprav
v budově základní školy.
O přestěhování provozu MŠ bude rozhodnuto na příštím červencovém zasedání
obecního zastupitelstva, kde bude předložena kalkulace na tuto akci.
5. Dotace na výstavbu - příprava zahájení výstavby
Starosta informoval přítomné o kladném vyřízení žádosti o dotaci na výstavbu
50 obecních bytů. Obci byla schválena státní dotace ve výši 31.500.000,- Kč.
V současné době starosta obce připravuje podklady pro stavební povolení na tuto akci.
6. Příspěvky pro občany - památková péče
V obecním rozpočtu bylo v letošním roce na tuto kapitolu vyčleněno 30 000,- Kč.
Do 15.6.2004, datum uzávěrky podání žádostí, bylo na OÚ doručeno 5
žádostí.
Jedna ze žádostí byla, pro neúplnost podkladů, odložena, zbylým žádostem bylo
vyhověno:

Žadatel
Bezpalcová
Zdeňka
Kadlec Miroslav
Kubecová Růžena
manželé Stinglovi
Zoubková Jiřina

Účel využití příspěvku
plot

Výše příspěvku od obce v Kč
odloženo

výměna střešní krytiny
oprava štítu
výměna střešního pláště a klempířských prvků
výměna oken a dveří, oprava střechy

5 000,5 000,5 000,5 000-

7. Došlá pošta, diskuse
a) Příspěvek na Dětskou lékařskou první pomoc v Klatovech.
Zastupitelstvo rozhodne po předložení kalkulace výdajů LDPP ze strany Městského
úřadu v Klatovech.
b) Povolení výjimky
Ministerstvo školství ČR vyhovělo žádosti Obce Chudenice o udělení výjimky z
počtu žáků pro 1. - 5. ročník Základní školy v Chudenicích.
c) Vítání občánků proběhne 11.září 2004 v jídelně Starého zámku v Chudenicích od
14.00 hodin.
d) Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční ve 2.polovině srpna t.r., starosta
zajistí kontejnery.
8. Usnesení
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
9. Závěr
Schůze byla ukončena ve 20.50 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 11. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 1.7. 2004
1. OZ schválili tematické zaměření obecního Zpravodaje.
2. OZ přerozdělili příspěvky občanům z Programu památkové péče.
Žadatel
Bezpalcová
Zdeňka
Kadlec Miroslav
Kubecová Růžena
manželé Stinglovi
Zoubková Jiřina

Účel využití příspěvku
plot

Výše příspěvku od obce v Kč
odloženo

výměna střešní krytiny
oprava štítu
výměna střešního pláště a klempířských prvků
výměna oken a dveří, oprava střechy

5 000,5 000,5 000,5 000-

3. OZ stanovili termín vítání občánků na 11.září 2004 od 14.00 hodin v jídelně Starého
zámku.
4. Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v druhé polovině srpna 2004.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 19. 8. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Omluvena: Mgr.J.Havlíčková (nemoc)
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K.Kacerovský
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Seznámení se závěry hodnotící komise obchodní veřejné soutěže „Bytové
domy Chudenice“
4. Vyhodnocení závěrů komise a výběr generálního dodavatele výstavby
50 bytů v lokalitě Na Bojišti
5. Zpravodaj
6. Termín veřejné schůze
7. Došlá pošta
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h místostarosta obce Mgr.V.Svatoň.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
Trvá bod č.8 usnesení ze dne 15.6.2004 - umístění p. Palečka do Domova důchodců
v Klatovech.
3. Seznámení se závěry hodnotící komise OVS „Bytové domy Chudenice“
Místostarosta seznámil zastupitele obce s průběhem OVS a jejími závěry.
4. Vyhodnocení závěrů komise a výběr generálního dodavatele výstavby 50 bytů v
lokalitě Na Bojišti.
OZ se ztotožnilo se závěry komise pro výběr generálního dodavatele stavby 4
bytových
domů a ukládá starostovi rozhodnout dle výroku výběrové komise ve
prospěch vítěze
OVS - firmy Ditherm a.s.
5. Zpravodaj
Zpravodaj obce vyjde do konce měsíce září 2004, OZ budou mít možnost se k tomuto
vydání vyjádřit.
6.

Termín v eřejné schůze, konané v pivnici Stará škola, byl stanoven na 30.září
od 17.30 h.

7. Došlá pošta, diskuse

a) Stav na úseku kriminality - statistika Policie ČR
OZ vzali na vědomí stav na úseku kriminalita a veřejného pořádku na teritoriu
obvodního oddělení Policie ČR Švihov za 1.pololetí roku 2004.

trestné činy (především
krádeže vloupáním)
přestupky proti majetku a na
úseku občanského soužití

1.pololetí r.2003

1.pololetí r.2004

37

46

45

65

Na úseku dopravy bylo policisty švihovského útvaru v prvním pololetí roku 2004
zjištěno celkem 203 přestupků, za které bylo na pokutách v blokovém řízení
vybráno
26.500,- Kč.
Bezpečnostní situaci na teritoriu působnosti OOP Švihov lze označit za stabilní, bez
závažných případů narušení veřejného pořádku a násilné kriminality.
b) Změny jízdních řádů
OZ vzali na vědomí zápis z jednání konaného ve čtvrtek 29.7.2004 na MěÚ ve
Švihově k projednání navrhovaných změn jízdních řádů z důvodu zrušení II.stupně
ZŠ
v Chudenicích a jejich financování.
c) Propojení vodovodů Chudenice
OZ vzali na vědomí povolení Městského úřadu (odboru dopravy - dopravního úřadu)
pro umístění inženýrské sítě vodovodního potrubí ve dvou protlacích na dobu
životnosti vodovodního řadu v komunikaci č.II/184 v úseku km 8,85
až 8,90.
d) Žádost p. Lucáka o snížení nájmu - tento bod trvá. Bude rozhodnuto na příštím
zasedání.
e) Rekonstrukce odtoku z hasičské nádrže
OZ byli seznámeni s výsledky pracovní schůzky konané na OÚ Chudenice dne
15.7.2004. Přítomni byli zástupci obce - starosta a místostarosta a
provozovatel
obecního vodovodu a kanalizace ing. Kasalický
(AQUAŠUMAVA s.r.o.), ostatní
pozvaní se tohoto jednání nezúčastnili.
Ing. Kasalický nás seznámil s hydrologickými daty a se způsobem řešení. Ze strany
obce byl požádán o zpracování projektové dokumentace na tutoakci
f) Stanovení dopravního značení
OZ vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru dopravydopravního
úřadu ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
MK v části
Petřín obce Chudenice z důvodu, že komunikace svojí konstrukcí
neodpovídá zatížení
pro nákladní vozidla..
Místní úprava provozu se v souladu s předchozím vyjádřením OŘ Policie ČR, DI
Klatovy stanovuje následovně:
Dle předložené a schválené situace a v souladu s TP 65 (Zásady pro místní dopravní
značení na komunikacích) budou umístěny dopravní značky B 4 (Zákaz vjezdu
nákladních automobilů) s dodadkovou tabulí E 12 (TEXT - Mimo
zásobování).

g) Žádost o ukončení nájmu
Paní Jitka Černá požádala OZ o ukončení nájmu pronajatých prostor v budově čp.246
v obci Chudenice dohodou ke dni 30.9.2004.
OZ výše uvedené jednomyslně schválili.
8. Usnesení
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
9. Závěr
Schůze byla ukončena ve 20.20 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 19.8. 2004
1. OZ ukládá starostovi rozhodnout dle výroku výběrové komise ve prospěch vítěze
OVS - firmy Ditherm a.s.
2. OZ stanovili termín veřejné schůze, konané v pivnici Stará škola, na 30.září od 17.30 h.
3. OZ vzali na vědomí stav na úseku kriminalita a veřejného pořádku na teritoriu
obvodního oddělení Policie ČR Švihov za 1.pololetí roku 2004.
4. OZ vzali na vědomí zápis z jednání konaného ve čtvrtek 29.7.2004 na MěÚ ve
Švihově k projednání navrhovaných změn jízdních řádů z důvodu zrušení II.stupně ZŠ
v Chudenicích a jejich financování.
5. OZ vzali na vědomí povolení Městského úřadu (odboru dopravy - dopravního úřadu)
pro umístění inženýrské sítě vodovodního potrubí ve dvou protlacích na dobu
životnosti vodovodního řadu v komunikaci č.II/184 v úseku km 8,85 až 8,90.
6. OZ vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy-dopravního
úřadu ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MK v části
Petřín
obce Chudenice.
7. OZ schválili zadání projektové dokumentace na rekonstrukci odtoku z hasičské nádrže.
8. OZ schválili ukončení nájmu pronajatých prostor v č.p. 246 p.Černé ke dni 30.9.2004.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 13. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15. 9. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Mgr. J. Havlíčková
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Vyhláška obce Chudenice č.15,16/2004
Diskuze k projektu „Vodovod a kanalizace - Mírové náměstí, Záblatí
a Kout“
Prodej budovy OÚ, Kvapilova 23, Chudenice
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. D.J.Klíma.
Přivítal přítomné a požádal o doplnění programu o další dva body: „Zrušení farnosti
Chudenice“ a „Organizace školního roku 2004/2005 a seznámení s výroční
zprávou
školy“ - schváleno jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
OZ revokovalo bod č.2 usnesení z 19.8.2004; příští zasedání zastupitelstva se
bude konat dne 30.9.2004 v jídelně ZŠ od 18.00 h - schváleno jednomyslně.
3. Vyhlášky obce Chudenice č.15 a 16/2004.
Starosta obce seznámil zastupitele obce se zněním těchto vyhlášek, které bylo
jednomyslně schváleno členy OZ.
Účinnost obou dokumentů: 15.9.2004.
4. Diskuze k projektu „Vodovod a kanalizace - Mírové náměstí, Záblatí a Kout.
Ing. Kasalický seznámil přítomné s projektovou dokumentací k územnímu řízení
a zodpověděl položené otázky. Projektová dokumentace byla jednomyslně schválena.
5. Prodej budovy OÚ, Kvapilova 23, Chudenice
Starosta obce požádá odhadce o ocenění pouze budovy OÚ a bude provedeno
geodetické zaměření požární zbrojnice pro přidělení vlastního parcelního čísla
pozemku pod zbrojnicí.
6. Zrušení farnosti Chudenice
P.Adam Lodek ThLic. seznámil zastupitele s důvody tohoto kroku - chudenická
farnost ztratila svou životaschopnost a samostatnost, účast věřících na
bohoslužbách je
velmi nízká. Tento krok není definitivní, po obnovení

křesťanského života v obci lze

farnost opětovně zřídit.

7. Organizace školního roku 2004/2005 a seznámení s výroční zprávou ZŠ.
Ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková předložila OZ výroční zprávu a seznámila
přítomné
s organizací letošního školního roku. Zároveň požádala o schválení
uhrazení části
nákladů na plavání ve výši 4.000,- Kč z provozní režie školy.
OZ vzali na vědomí výroční zprávu a jednomyslně schválili požadavek ředitelky
školy.
8. Došlá pošta, diskuse
a) Žádost paní Špirkové o koupi budovy OÚ.
Starosta obce požádá paní Špirkovou o doplnění žádosti.
b) Poplatek za vynětí půdy z půdního fondu.
OZ vzali na vědomí výši tohoto poplatku a jednomyslně schválili jeho uhrazení.
c) Žádost p. K. Drozdy o snížení nájmu
S ohledem na vykonané práce se nájem snižuje o 50% navržené .
d) Žádost p. B. Lucáka o snížení nájmu
S ohledem na vykonané terénní úpravy se nájem snižuje o 50 %.
e) Starosta obce seznámil přítomné se zněním dalšího dopisu p.J.Stingla a s odpovědí
na tento dopis.

9. Usnesení
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
10. Závěr
Schůze byla ukončena ve 22.00 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 13. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15.9. 2004
1. OZ revokovali bod č.2 usnesení z 19.8.2004; příští zasedání zastupitelstva se bude konat
dne 30.9.2004 v jídelně ZŠ od 18.00 h.
2. OZ schválili vyhlášku č.15 a č.16/2004. Účinnost obou dokumentů od 15.9.2004.
3. OZ schválili projektovou dokumentaci k územnímu řízení „Vodovod a kanalizace Mírové
náměstí, Záblatí a Kout“.
4. OZ vzali na vědomí výroční zprávu školy a schválili úhradu části nákladů na plavání ve
výši
4.000,- Kč z provozní režie ZŠ.
5. OZ schválili úhradu poplatku za vynětí půdy z půdního fondu ve výši 102.102 Kč.
6. OZ schválili snížení sazby za nájem vodní plochy o 50 % p.K.Drozdovi a p.B.Lucákovi.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
ze 14. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30. 9. 2004
ve školní jídelně
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Mgr. J. Havlíčková
Ověřovatelé: K. Kacerovský, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva starosty
Úprava rozpočtu k 30. září 2004
Zpráva kontrolního výboru
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.00 h místostarosta obce Mgr.V.Svatoň.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
3. Zpráva starosty.
Ve své zprávě seznámil p. starosta zastupitele obce a přítomné hosty s úkoly
splněnými a právě řešenými.
4. Úprava rozpočtu k 30. září 2004.
Místostarosta obce vyzval členy OZ, aby přednesli své případné připomínky k těmto
úpravám a doporučili změny v jednotlivých kapitolách. Úpravy rozpočtu k 30.
září t.r.
byly jednomyslně schváleny.
5. Zpráva kontrolního výboru.
Pan Karel Kacerovský seznámil přítomné se zápisy z kontrol konaných ve dnech
29.1.2004, 5.3.2004, 24.5.2004 a 23.6.2004. V říjnu t.r. se výbor zaměří na stav
a
hospodaření v obecních lesích.
6. Diskuzní příspěvky občanů byly zaměřeny na:
- rekonstrukci kotelny a celé budovy ZŠ (p.Z.Kalina)
- provozování koupaliště ve Slatině (p.J.Kacerovský, ing.K.Kuneš)
- oprava odtoku z hasičské nádrže (p.J.Beník)
- počet členů zastupitelstva (p.V.Kacerovský)
- neudělení výjimky z počtu žáků, uzavření a znovuotevření II.stupně ZŠ,
veřejná diskuze na toto téma (p.J.Kacerovský, ing.K.Kuneš)
- integrace naší školy s jinou školou obdobného typu (p.Z.Kalina)
- termín výstavby obecních bytů (p.J.Kulich)

- výuka ve spojených třídách, její kvalita (p.R.Svačina)
- výměra krajinné památkové zóny (p.J.Beník)
- dotace na opravy památkově chráněných i nechráněných objektů v zóně
(p.J.Kulich)
- havarijní stav budovy pivovaru a jeho případné převzetí obcí (p.Z.Navarová)
- využití budovy MŠ po přestěhování provozu školky do budovy ZŠ
(p.J.Vostrá)
- využití budovy sokolovny (p.J.Beník)
- úprava cesty na Hájek od Mariánského domu (p.V.Kacerovský)
- vývoz suti na skládku (p.J.Beník)
Dotazy občanů byly zodpovězeny na zasedání.
7. Usnesení
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
8. Závěr
Schůze byla ukončena v 19.20 h.
Po zasedání probíhala prohlídka nových prostor kanceláří OÚ a knihovny.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno:
Sejmuto:

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 14. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.9. 2004
ve školní jídelně
1. OZ vzali na vědomí zprávu starosty.
2. OZ schválili úpravy rozpočtu k 30.9.2004.
3. OZ vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

…………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
z 15. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 26. 10. 2004
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Mgr. J. Havlíčková
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K. Kacerovský
Hosté: arch.Tomáš N.Macek
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Převod pozemku p.č.1962/1 (Mírové náměstí) do vlastnictví obce
Most v obci Slatina
Matrika
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Převod pozemku p.č. 1962/1 (Mírové náměstí) do vlastnictví obce.
OZ jednomyslně schválili bezúplatný převod této parcely v k.ú.Chudenice do majetku
obce. Vyřízením této věci byl pověřen starosta obce.
4. Most v obci Slatina.
Starosta obce informoval zastupitele o přípravě rekonstrukce mostu ve Slatině. Akce
byla zařazena do rozpočtu SÚS Klatovy na příští kalendářní rok. Bude
financována
z krajského rozpočtu. Při této rekonstrukci se počítá i s
vybudováním chodníku od
autobusové zastávky.
5. Matrika.
OZ jednomyslně schválili:
a) obřadní místnost: Starý zámek čp.1 a Lázeň čp. 60
b) oddávající: Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
Mgr. Jana Havlíčková
Karel Kacerovský
c) obřadní den: sobota
d) obřadní hodiny: 10.00 - 15.00 h; mimo uvedenou dobu oddávání s příplatkem
e) poplatek za pronájem sálu: 1.500,-Kč (místní bez poplatku)

6. Došlá pošta
a) OZ vzali na vědomí rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, Odboru životního
prostředí pro firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. (povolení k provozování
vodovodu
a kanalizace pro veřejnou potřebu).
b) OZ vzali na vědomí poplatek stanovený Českou inspekcí životního prostředí za
odběr podzemní vody pro rok 2005 v souhrnné výši 72.000,-Kč.
c) Změna v zařazení ZŠ Chudenice do sítě škol ČR.
OZ vzali na vědomí.
d) OZ vzali na vědomí žádosti paní J.Kacerovské a paní R.Zoubkové o místo
knihovnice.
OZ schválili čtyřmi hlasy (jeden se zdržel hlasování) prolongaci pracovní
smlouvy
paní J.Dostálové na místo knihovnice do konce r. 2005.
e) Žádost o příspěvek na činnost.
OZ jednomyslně zamítli žádost SENIOR HC Klatovy s.r.o. o příspěvek na svou
činnost.
7. Diskuse.
a) Starosta obce požádá firmu Ditherm a.s. o úpravu ceny podle finančního projektu
firmy Sella spol. s r.o., která bude zároveň pověřena vedením jednání v této
věci.
b) Ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková požádala o zakoupení myčky na nádobí do
školní jídelny. Stávající zařízení již nevyhovuje (poruchovost, zastaralost).
OZ jednomyslně schválili zařazení položky na pořízení myčky na nádobí do
rozpočtu pro r.2005.
c) Bezdrátové připojení na internet.
Starosta obce zajistí společné připojení OÚ, ZŠ a Obecní knihovny na internet.
d) OZ vzali na vědomí zápis z jednání obyvatel obce Chudenice konaného dne
25.10.2004 v budově OÚ Chudenice.
8. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 19.40 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé
Vyvěšeno:
Sejmuto:

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 15. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 26. 10. 2004
1. OZ schválili bezúplatný převod parcely č.1962/1 (Mírové náměstí) v k.ú. Chudenice do
majetku obce.
2. OZ vzali na vědomí přípravu rekonstrukce mostu v obci Slatina.
3. OZ schválili:
a) obřadní místnost: Starý zámek čp.1 a Lázeň čp.60.
b) oddávající:
Bc.David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
Mgr. Jana Havlíčková
Karel Kacerovský
c) obřadní den: sobota
d) obřadní hodiny: 10.00 - 15.00 h; mimo uvedenou dobu oddávání s příplatkem
e) poplatek za pronájem sálu: 1.500,- Kč (místní bez poplatku)
4. OZ zamítli žádost o příspěvek na činnost SENIOR HC Klatovy s.r.o.
5. OZ vzali na vědomí poplatek stanovený Českou inspekcí životního prostředí za odběr
podzemní vody pro rok 2005 v souhrnné výši 72.000,- Kč.
6. OZ vzali na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního
prostředí pro firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. (povolení k provozování vodovodu a
kanalizace
pro veřejnou potřebu).
7. OZ vzali na vědomí zápis z jednání obyvatel obce Chudenice konaného dne 25.10.2004
v budově OÚ Chudenice.
8. OZ schválili prolongaci pracovní smlouvy na místo knihovnice paní J.Dostálové do konce
r.2005.
9. Starosta obce požádá firmu Ditherm a.s. o úpravu ceny podle finančního projektu
zpracovaného firmou Sella spol. s r.o. Starosta obce požádá firmu Sella spol.s r.o.
o vedení jednání a vyřízení této záležitosti.
10. Starosta obce zajistí společné připojení OÚ, ZŠ a Obecní knihovny na internet.
11. OZ schválili zařazení položky na pořízení myčky na nádobí (do ŠJ) do rozpočtu na r.2005.
12. OZ vzali na vědomí změnu v zařazení ZŠ Chudenice do sítě škol ČR.
……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

………………...................
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Zápis
z 16. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 1.12. 2004 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Mgr. J. Havlíčková
Ověřovatelé: Mgr.J. Havlíčková, K. Kacerovský
Hosté: paní A.Ondřejková
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Požadavky a návrhy do rozpočtu na r.2005
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Požadavky a návrhy do rozpočtu na r. 2005.
OZ se seznámili s první verzí rozpočtového provizoria obce na r.2005.
4. Došlá pošta.
a) Žádost p. Feruse o příspěvek na provoz pojízdné prodejny ve výši
1.800,- Kč/rok pro obec Lučici.
OZ jednomyslně schválili.
b) Žádost p.Václava Zoubka o výjimku
OZ jednomyslně souhlasí s používáním pozemku kat.č. 638 v k.ú.Chudenice
panem
V.Zoubkem pro příjezd na pozemek 1- 8 za účelem parkování aut
uvedených ve
výše uvedené žádosti ze dne 8.11.2004.
c) Žádosti paní Fendtové, paní Čadové a pana J.Stingla o koupi 1/8 pozemku
parc.číslo 1/14.
OZ rozhodli, že majetkový vztah obce Chudenice k uvedenému pozemkového
podílu zůstane beze změny.
5. Diskuse:
a) Zpravodaj.
OZ jednomyslně schválili tématické zaměření obecního zpravodaje.

b) Hájenka na Bolfánku.
Dne 27.10.2004 převzal starosta obce Bc.D.Klíma klíče od hájenky. Objekt byl
předán dosavadním nájemcem, p. Luďkem Markem, bez závad.
6. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 19.45 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno:
Sejmuto:

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 16. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 1.12. 2004 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
1. OZ vzali na vědomí první verzi rozpočtového provizoria na r.2005.
2. OZ rozhodli, že majetkový vztah obce Chudenice k 1/8 pozemku parc.č.1/14 zůstane beze
změny.
3. OZ schválili kladné vyřízení žádosti p.Feruse o příspěvek ve výši 1.800,- Kč/rok na
provoz pojízdné prodejny pro obec Lučice.
4. OZ schválili udělení výjimky v používání obecního pozemku kat.č. 638 v k.ú.Chudenice
panem Václavem Zoubkem pro příjezd na pozemek 1- 8 za účelem parkování
nákladních automobilů (SPZ: CBA 21-69 a KTA 17-09).
5. OZ schválili tématické zaměření obecního zpravodaje.
6. OZ vzali na vědomí převzetí hájenky na Bolfánku od dosavadního nájemce p. Luďka
Marka
bez závad.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

………………...................
Bc. David J. Klíma
starosta obce

Zápis
z 17. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15.12. 2004 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Mgr. J. Havlíčková
Ověřovatelé: Mgr.J. Havlíčková, MUDr.J.Srbová
Hosté: paní J.Vlčková, arch.T.Macek, Ing.Vokáč
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení projektové dokumentace k rekonstrukci mostu ve Slatině
Schválení rozpočtového provizoria na r. 2005
Výměna zařízení zubní ordinace
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Dále pak navrhl zařadit do
programu jednání bod „Schválení úprav rozpočtu obce Chudenice ke
31.12.2004“.
Tato změna programu byla členy OZ jednomyslně akceptována.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Schválení projektové dokumentace k rekonstrukci mostu ve Slatině
OZ jednomyslně schválilo směnu pozemku 44/3 a 44/4 za účelem rekonstrukce mostu
ve Slatině.
OZ jednomyslně schválilo projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.
OZ jednomyslně schválilo žádost SÚS Klatovy o vykácení zeleně v rozsahu výše
schválené projektové dokumentace.(Dle této dokumentace se počítá s novou výsadbou
zeleně.)
4. Schválení úprav rozpočtu obce Chudenice ke 31.12.2004
OZ jednomyslně schválilo.
5. Schválení rozpočtového provizoria na r.2005
OZ rozpočtové provizorium jednomyslně schválilo.
6. Výměna zařízení zubní ordinace
MUDr. T. Brada požádal o schválení výměny nevyhovujícího zdravotnického zařízení
své ordinace na vlastní náklady. OZ jednomyslně souhlasí.

7. Došlá pošta
a) Zápůjčka pro muzeum
OZ jednomyslně odsouhlasilo prodloužení zápůjčky předmětů v majetku NPÚ
České Budějovice - St. zámek Třeboň pro Muzeum Josefa Dobrovského.
b) Žádost Petra Doicsara o koupi části pozemku 471/1 v obci Lučice
OZ souhlasí s odprodejem tohoto pozemku a pověřilo starostu obce vyřízením této
věci dle zákona.
c) Objednávka dokončení ÚP obce Chudenice
OZ bere na vědomí objednání dokončení územního plánu obce Chudenice
a spádových obcí do konce roku 2005.
8. Diskuse
a) Vzhledem k tomu, že obec doplácí na svoz komunálního odpadu občanům cca.
100.000,- Kč a obci byl zvýšen poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2005 o 120 Kč/t bylo navržena úprava cen svozu odpadů.
OZ schválili čtyřmi hlasy (pan Kacerovský hlasoval proti) zvýšení ceny svozu
komunálních odpadů na 500,- Kč/osobu/rok 2005.
b) Vrácení dotací za r. 2001 a 2002.
OZ vzalo na vědomí nařízení Finančního úřadu v Klatovech vrátit do státního
rozpočtu část dotací za r. 2001 a 2002 v souhrnné výši 647.000,- Kč za porušení
rozpočtové kázně a penále 38.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně při
použití
dotace na pořízení počítače do obecní knihovny.
OZ ukládá starostovi obce podat žádost o prominutí sankcí.
9. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 21.05 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno:
Sejmuto:

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 17. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15.12. 2004 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
1. OZ schválili projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu ve Slatině.
2. OZ schválili směnu pozemku 44/3 a 44/4 za účelem rekonstrukce mostu ve Slatině.
3. OZ schválili žádost SÚS Klatovy o vykácení zeleně v rozsahu výše schválené projektové
dokumentace.
4. OZ schválili úpravy rozpočtu obce k 31.12.2004.
5. OZ schválili rozpočtové provizorium na r. 2005.
6. OZ souhlasí s výměnou a likvidací nevyhovujícího zdravotnického zařízení ve
stomatologické ordinaci na náklady nájemce.
7. OZ schválili zvýšení sazby za svoz komunálních odpadů na 500,- Kč/osobu/rok 2005.
8. OZ vzalo na vědomí nařízení Finančního úřadu v Klatovech vrátit do státního
rozpočtu část dotací za r. 2001 a 2002 v souhrnné výši 647.000,- Kč za porušení
rozpočtové kázně a penále 38.000,- Kč za porušení rozpočtové kázně při použití
dotace na pořízení počítače do obecní knihovny.
OZ ukládá starostovi obce podat žádost o prominutí sankcí.
9. OZ souhlasí s odprodejem části pozemku 471/1 v k.ú. Lučice a pověřilo starostu obce
vyřízením této věci. Bude se postupovat dle platného zákona.
10. OZ jednomyslně souhlasí s prodloužením smlouvy mezi obcí a NPÚ České Budějovice
na bezplatnou zápůjčku předmětů do expozice Muzea Josefa Dobrovského.

……………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

………………...................
Bc. David J. Klíma
starosta obce

