Zápis

z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 24.1.2007
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Ing. Karol Žák, Karel Kacerovský
Nepřítomen a omluven: p.Václav Hájek
Ověřovatelé: p. Jiří Volf, Ing. Karel Kuneš
Hosté: viz Prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Vypořádání se s nájemníky z čp. 16
Informace o připravovaných žádostech o dotace
Ostatní organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o jeho rozšíření o body
"Organizační záležitosti školy" a "Petice občanů Slatiny proti provozu pily". Změna
programu schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

Organizační záležitosti školy
Ředitelka školy paní Mgr. Jana Havlíčková sdělila přítomným, že z důvodu nemoci
kuchařky se nebude od 25.1.2007 do 9.2.2007 ve školní jídelně vařit pro cizí
strávníky.
Ředitelka školy dále požádala o schválení:
a) Dodatku směrnice Organizačního řádu školy včetně modelu řízení a z něj
vyplývajícího funkčního ohodnocení vedoucích pracovníků dle ZP.
b) Výkazů, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohu.
c) Převedení kladného hospodářského výsledku 106.593,18 Kč (z toho 29.811,90 Kč
z hospodářské činnosti) do rezervního fondu a fondu odměn v poměru 1:1 (dle
zákona 218/2000 Sb.).
d) Využití kladného hospodářského výsledku k nakoupení nového nábytku - stolů a
židlí do MŠ.
e) Žádosti o financování připojení internetu OÚ, doposud financovala připojení celé
budovy škola.
•

Ředitelka školy seznámila ZM s vyúčtováním ONIV, dotace SIPVZ a dotace na
DVPP v r. 2006.

Pan Ing. Žák negoval projednávání všech bodů z důvodu, že není problematiku
schopen posoudit a požádal o doplnění informací. Z tohoto důvodu starosta navrhl
přeložení projednání organizačních záležitostí školy na příští zasedání ZM.
Během projednávání tohoto bodu se dostavil p. V. Svatoň (v 18.15 h)
Průběh hlasování o odložení jednání o ZŠ - 9x pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel
hlasování (MUDr. Srbová).
•

Vypořádání se s nájemníky z čp. 16.
Tento bod jednání vedl místostarosta obce. Seznámil zastupitele se stanoviskem
JUDr.Popela k nároku manželů Dalihodových na proplacení faktur ze dne 24.5.2004,
s ústní žádostí jmenovaných o vyplacení 50.000,- Kč jako odstupné při opuštění bytu.
Odstupné si nárokují za provedené stavební úpravy v části bytu čp.16.
Po telefonickém spojení s právníkem obce byli ZM seznámeni starostou obce
s právním výkladem: "Pokud je byt stavebními úpravami nájemníků zhodnocen,
odstupné lze vyplatit. K posouzení zhodnocení výše uvedené jednotky je v tomto
případě nutné sestavit komisi, která provede místní šetření. Z výsledku šetření pak
doporučí-nedoporučí sepsat Dohodu o zhodnocení. Podle ní pak ZM na některém
z dalších zasedání může rozhodnout. I nadále trvá, že nelze vyplatit odstupné na
základě faktur z let 1996-1997 (amortizace)."
ZM stanovili komisi pro místní šetření ve složení: Ing. Karel Kuneš, p. Jiří Volf,
p. Josef Beník, p. Karel Kacerovský a Mgr. Vladimír Svatoň. Svou přítomnost na
šetření přislíbil, na zasedání ZM, i pan Jiří Dalihod ml.
Termín konání místního šetření byl stanoven na neděli 28. 1. 2007, od 11.00 h.
Průběh hlasování: ZM devíti hlasy (jeden se zdržel, nikdo nebyl proti) schválili
složení komise pro místní šetření a termín jeho konání.

•

Informace o připravovaných žádostech o dotace
Starosta obce Bc.Klíma informoval zastupitele o připravovaných dotacích

Předmět dotace
Voda a kanalizace v Koutě
Starý zámek
Úprava ČOV, vodovod a
kanalizace v Záblatí a na
Podskalí, příp. Pod Mustrovy
Kaple sv. Václava
Lesní hospodářství

Žádán bude
Plzeňský kraj
MK ČR
Plzeňský kraj
MZ ČR
Plzeňský kraj

Zpracovatel žádosti
starosta
starosta

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

starosta
Ing. Karel Vokáč

AQUAŠUMAVA, s. r.o.
Sella, s. r. o.

ZM vzali na vědomí.
•

Ostatní organizační záležitosti
a) ZM jednomyslně zamítli žádost p. Petru Doicsara o koupi pozemku p.č. 44/1

v k.ú. Slatina.
ZM vzali na vědomí Petici občanů Slatiny proti provozu pily a ústní připomínky
(vyplývaly vesměs z textu petice) a informaci starosty obce o jednání na Stavebním
odboru a Odboru ŽP na MěÚ v Klatovech ve věci provozu této pily a umístění
černé stavby tamtéž.
Starosta obce informoval o záměru obce postupně řešit problém veřejných
prostranství ve Slatině, v současné době je obec ve fázi projektových příprav.
b) ZM jednomyslně schválili žádost p. Otokara Kozla o povolení úprav (drenáž
domu, vybudování odvětrávacího pruhu na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Chudenice
před svým domem čp. 75.
c) Pronájem hájenky
ZM jednomyslně schválili pronájem hájenky čp.59 za podmínek - doba nájmu 3
roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce; minimální měsíční nájem 2.500,- Kč; úhrada
udržovacích prací do výše 3.000,- Kč bude na vrub nájemce.
ZM vzali na vědomí záměr OS Otisk s budovou hájenky a okolí.
d) ZM vzali na vědomí žádost p. Václava Bendy a sl. Moniky Tesařové o zanesení
pozemku 1278/1 v k.ú. Chudenice do ÚP jako stavební parcelu. Jedná se o
pozemek mimo intravilán obce, tedy za tzv. "stavební uzávěrou". Jmenovaní byli
starostou obce a zpracovatelem územního plánu upozorněni na tuto skutečnost
v
době jejich úvah o koupi tohoto pozemku.
e) ZM vzali na vědomí dopis paní Václavy Lukšanové.
f) Pan Ing. Karol Žák odmítl převzít mzdu, ačkoliv předtím podepsal výplatní
listinu. Starosta projedná s KÚ, jak v této situaci postupovat. Zároveň starosta
vyjádřil
podivení nad tím, že opoziční zastupitelé místo zodpovědného přístupu
k
problémům městyse dávají přednost malicherným bojůvkám.
•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila v 21.05 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Sejmuto:

Usnesení

z 1. zasedání zastupitelstva Městyse Chudenice
konaného dne 24.1.2007
v zasedací místnosti Městyse Chudenice

Zastupitelé městyse schválili:
1. Pronájem hájenky čp.59 za podmínek - doba nájmu 3 roky s výpovědní lhůtou
3 měsíce; minimální nájem 2.500,- Kč/měsíc; úhrada udržovacích prací do výše
3.000,- Kč na vrub nájemce.
2. Ověřovatele zápisu - Ing. Karla Kuneše a p. Jiřího Volfa.

Zastupitele městyse vzali na vědomí:
3. Projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací - podklad pro
vydání usnesení o nařízení trestu Petru Urbanovi bytem Na Bojišti 276, Chudenice.
4. Petici občanů Slatiny proti provozu pily tamtéž a informaci starosty obce o jednání
na Stavebním odboru a Odboru ŽP na MěÚ v Klatovech ve věci provozu této pily
a umístění černé stavby tamtéž. Další jednání vedl starosta, z důvodu provozu pily
na Hasičském záchranném sboru v Klatovech.
5. Dopis paní Lukšanové Václavy.
6. Žádost p. Václava Bendy a sl. Moniky Tesařové a odpověď starosty.
7. Připomínky pana Kulicha o stavu hasičských zbrojnic spádových obcí
a doporučení zakoupit výstroj k motorové pile.
8. Nepřevzetí mzdy člena zastupitelstva Ing. Žákem, starosta projedná s KÚ, jak
v této věci postupovat.
9. Záměr OS Otisk s budovou hájenky čp 59 a okolím.

Zastupitelé městyse zamítli:
10. Žádost p. Petru Doicsara o koupi pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Slatina.

Zastupitelé městyse odložili:

11. Rozhodnutí žádosti manželů Dalihodových o vyplacení odstupného na další
jednání, zvolili komisi pro místní šetření ve složení: p. Karel Kuneš, p. Karel
Kacerovský, p. Jiří Volf, p. Josef Beník a p. Vladimír Svatoň. Termín konání šetření
byl stanoven na 28.1.2007 od 11.00 h za přítomnosti p. Jiřího Dalihoda ml.
12. Jednání o ZŠ na další zasedání ZM.

Zastupitelé městyse pověřili:
13. MUDr. Janu Srbovou a Bc. Davida Klímu k jednání s ředitelkou školy ve věci
rozšíření počtu členů Školské rady, obec nebude zřizovat školskou komisi.

…………………………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse

Vyvěšeno:

………………………………………..
Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

Zápis

z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 14.2.2007
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Ing. Karol Žák, Karel Kacerovský
Nepřítomni a omluveni: p. Josef Kulich a Ing. Karel Kuneš
Ověřovatelé: p. Jiří Volf, p. Václav Hájek
Hosté: viz Prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Vypořádání se s nájemníky z čp. 16
Pronájem hájovny na Bolfánku čp. 59
Organizační záležitosti školy
Stanovy a vstup do Místní akční skupiny Pošumaví
Ostatní organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání, požádal o jeho rozšíření o body
"Požární řád obce", "Úkol kontrolního výboru", "Zpráva finančního výboru", "Žádost
dr. Srbové o prolongaci nájemní smlouvy", a "Kronika městyse Chudenice,
kronikář/ka obce". Změna programu byla schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Finanční vypořádání se s manželi Dalihodovými, ukončení nájemní smlouvy
Tento bod jednání vedl místostarosta obce. Seznámil ZM o průběhu místního šetření
ze dne 28.1.2007.
Komise (ve složení p. Karel Kacerovský, p. Jiří Volf, p. Karel Kuneš, p. Josef Beník a
p. Vladimír Svatoň) se sešla dne 28.1.2007 v 11.00 h na místě šetření (termín a čas
stanoven na zasedání ZM, viz 11.bod usnesení ze dne 24.1.2007). Na toto jednání
byl ústně pozván i p. Jiří Dalihod ml., který se ovšem nedostavil ani neomluvil.
Komise počkala na místě do 11.20 h, potom bylo šetření ukončeno. Dále byli ZM
seznámeni s dlužnou částkou manželů Dalihodových za nájemné (od října 2006 do
února 2007).
Po diskusi k tomuto bodu bylo přistoupeno k hlasování - zamítnutí žádosti o
finančním vyrovnání s jmenovanými - pro bylo 5, nikdo proti, zdrželi se 4 ZM
(p. Klíma, p. Hájek, p. Žák, p. Kacerovský).

Dále ZM jednomyslně schválili výpověď z nájmu bytu. Důvodem je hrubé porušení
povinností vyplývající z nájmu bytu, které spočívá v nezaplacení nájemného a úhrady
za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období uvedená výše. Nájemní vztah s
manželi Dalihodovými skončí uplynutím výpovědní lhůty, která činí tři měsíce a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž bude tato výpověď
doručena (podle § 711 odst. 2 písm.b) o.z.). Manželé Dalihodovi budou současně
požádáni o vyklizení předmětné bytové jednotky. Pokud takto neučiní, bude celá věc
řešena soudní cestou (žaloba na vyklizení).
Ředitelka školy dále požádala o schválení:
a) Dodatku směrnice Organizačního řádu školy včetně modelu řízení a z něj
vyplývajícího funkčního ohodnocení vedoucích pracovníků dle ZP.
b) Výkazů, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohu.
c) Převedení kladného hospodářského výsledku 106.593,18 Kč (z toho 29.811,90 Kč
z hospodářské činnosti) do rezervního fondu a fondu odměn v poměru 1:1 (dle
zákona 218/2000 Sb.).
d) Využití kladného hospodářského výsledku k nakoupení nového nábytku - stolů a
židlí do MŠ.
e) Žádosti o financování připojení internetu OÚ, doposud financovala připojení celé
budovy škola
Průběh hlasování o odložení jednání o ZŠ - 9x pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel
hlasování (MUDr. Srbová).
•

Pronájem hájovny na Bolfánku čp. 59
Starosta obce seznámil ZM se způsobem a dobou zveřejnění nabídky k pronájmu této
stavby. V řádném termínu se přihlásili Česká tábornická unie (zastoupená p. Houškou)
a OS Otisk (zastoupeno p. Jungvirthem). Pan Aleš Navrátil v řádném termínu
nepotvrdil svůj zájem o pronájem, proto byla jeho žádost vyřazena (nesplněny
zákonné podmínky).
Pan Karel Jungv irt in formoval o získaném p říslib u k p od ané žád osti o grant (ZM
bylo se záměry sdružení seznámeno na zasedání dne 24.1.2007).
Průběh hlasování: ZM jednomyslně pronájem hájovny čp. 59 OS Otisk.
Pan Jungvirt poděkoval ZM za toto rozhodnutí.

•

Organizační záležitosti školy
Ředitelka školy Mgr. Jana Havlíčková požádala o schválení:
a) Dodatku směrnice Organizačního řádu - model řízení (podle zákona 262/2006 Sb.
zákoník práce)
b) Kladný hospodářský výsledek 106.593,18 Kč (z toho 29.811,90 Kč z hospodářské
činnosti) převést do rezervního fondu a fondu odměn v poměru 1:1 (podle
zákona 218/200 Sb. o obcích).
c) Využití kladného hospodářského výsledku na nákup stolů a židlí do MŠ.
Průběh hlasování: ZM schválilo výše uvedené požadavky ŘŠ jednomyslně. Zároveň
bude ředitelka požádána o podání informace o genezi kladného hospodářského
výsledku.

•

MAS Pošumaví
ZM jednomyslně schválili stanovy a vstup do Místní akční skupiny Pošumaví.

•

Kontrolní výbor
ZM zadali Kontrolnímu výboru tyto úkoly:
a) kontrolu veškerých obecních pozemků, jejich umístění a využití - týká se všech
katastrů obce
b) prověřit vztah obce k honebnímu společenství
Úkoly schváleny jednomyslně.

•

Finanční kontrola
Předsedkyně Finančního výboru paní Václava Soupírová informovala ZM o
kontrolách pokladní knihy a účetních dokladů ze dne 29.12.2006 a 15.1.2007 - bez
závad.
ZM vzali na vědomí.

•

Požární řád městyse
Starosta obce informoval o povinnosti obce mít Požární řád a Řád ohlašovny požáru.
V těchto dokumentech se mj. zřizuje JSDH, zavádí funkce preventisty a vymezují
pravidla pro zabezpečení PO při hromadných akcí. Povinností obce je kontrola
funkčnosti hydrantů a jejich umístění každých 200 m. Každoroční kontrola funkčnosti
hydrantů může být provedena pouze atestovanou firmou, což obecní rozpočet dále
zatíží
ZM jednomyslně schválili Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, Požární řád městyse
Chudenice a vzali na vědomí Řád ohlašovny požáru. Vyhláška a řád nabývá účinnosti
dnem zveřejnění.

•

Žádost dr. Srbové o prolongaci nájemní smlouvy na ordinaci praktického lékaře
ZM schválili 8 hlasy (dr. Srbová se zdržela) žádost o prolongaci nájemní smlouvy na
ordinaci praktického lékaře (dodatek č.3). Dr. Srbová nerozporovala podmínky
stávající smlouvy, jejíž platnost skončila 31.12.2006. Oproti stávající bude v nové
nájemní smlouvě zakotvena změna doby nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 roku.

•

Kronika městyse Chudenice, kronikář/ka obce
ZM jednomyslně schválili text kroniky obce za r. 2005.
Paní Jiřina Zoubková složila funkci kronikářky obce, proto starosta obce požádal
zastupitele o zvážení vhodných kandidátů/kandidátek na tuto placenou službu.
Rozhodnutí v této věci bylo odloženo na další zasedání ZM.

•

Informace o dotacích
Starosta městyse informoval o přidělené dotaci Plzeňského kraje ve výši 150.000,- Kč
(Program stabilizace a obnovy venkova) na dětské hřiště u sokolovny.
ZM ji jednomyslně přijali.
Dále starosta městyse podal žádost na vodovod a kanalizaci v části obce Kout. Městys
Chudenice i nadále zůstává v programech na opravy Starého zámku.

•

Exekuční příkazy

ZM vzali na vědomí exekuční příkazy vystavené paní Janě Psůtkové a panu Janu
Suchému. Důvodem bylo hrubé porušování platební kázně jmenovaných.
Ostatní organizační záležitosti
a) Pan Z.Kalina upozornil na sníženou kvalitu pitné vody dne 14.2.2007.
Na tuto stížnost odpověděl starosta obce. Dnes došlo k havárii na vodovodním řadu
v Zahradní ulici. Havárie byla řádně nahlášena, obyvatelstvo bylo na tento stav
upozorněno. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována, harmonogram odběru
vzorků je plně v souladu s platnou legislativou. V poslední době nedošlo k
překročení žádného ze sledovaných ukazatelů.
•

b) Žádost p. Ludmily Hucové o byt v MŠ.
Byt není předmětem nabídky, záměr s touto bytovou jednotkou rozhodne ZM.
c) Pan J. Beník podal návrh na přesunutí kontejnerů na tříděný odpad k budově
bývalé mlékárny a jejich postupnou výměnu.
d) Pan Ing. Karol Žák odmítl na minulém zasedání převzít mzdu, proto starosta
městyse požádal KÚ Plzeňského kraje o vydání stanoviska k této záležitosti.
Podle KÚ je druhou možností (kromě převzetí do vlastních rukou) zřízení
depozitního účtu u notáře či banky.
•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila v 20.05 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

Zápis

ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 28.3.2007
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Karel Kacerovský,
Ing.Karel Kuneš
Nepřítomen a omluven: Ing. Karol Žák
Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová, Ing. Karel Kuneš
Hosté: paní Jana Vlčková, pan Karel Jungvirth
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Informace o dětském hřišti
Informace o hájence čp. 59 na Bolfánku
Informace o Kuchyňce - legalizace stavby
Informace o kapli Nanebevzetí Panny Marie - legalizace stavby
Schválení strategického rozvojového plánu investičních akcí
pro rok 2007-2010
Informace o chudenické Bažantnici
Informace o přidělených dotacích, podaných a připravovaných žádostech
o dotace
Žádost p. Jiřího Dostála o prodej pozemku p.č. 501 v k.ú. Slatina
Žádost p. Karla Jungvirtha o prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
Vykoupení pozemků p.č. 741/13, 356 a 357 na ČOV v Chudenicích
Projednání rozpočtu sociálního fondu
Projednání rozpočtu městyse Chudenice na r. 2007
Ostatní organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o jeho rozšíření o body
"Ekonomické potřeby ZŠ ve šk. roce 2007/08" a "Retenční nádrž Hůrka". Změna
programu schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce,
který doplnil informaci o struktuře kladného hospodářského výsledku školy - 59 tis.Kč
dotace na připojení školy k internetu, 26 tis. Kč DVPP, pronájem tělocvičny, tříd a
ostatních prostor školy a 26 tis. Kč získala školní jídelna prodejem obědů cizím
strávníkům.

•

Informace o dětském hřišti
Starosta obce podal informaci o výši dosud získaných finančních prostředků (celkem
420 tis.Kč, z toho 150 tis. Kč činí dotace Plzeňského kraje a 200 tis. grant Nadace
VIA) a proběhlých akcí na realizaci tohoto projektu. Dne 24.11.2006 lampionový
průvod, seznámení s prostranstvím u sokolovny; 16.2.2007 první plánovací setkání,
kterého se zúčastnilo cca 80 lidí, 10.3.2007 první jarní úklidovka a 16.3.2007 druhé
plánovací setkání, kdy byly předány definitivní podklady architektovi, p. Ing. V.
Kubecovi). Každou první sobotu v měsíci t.r. budou probíhat brigády (výjimkou je
duben, kdy byla brigáda naplánována na 14.4. 2007).
Bc. D.Klíma na závěr projednání tohoto bodu poděkoval Ing. K. Lamačovi za zajištění
realizace výstavby hřiště.
ZM vzali na vědomí.

•

Informace o hájence čp. 59 na Bolfánku
Pan K. Jungvirth seznámil ZM o záměrech OS Otisk s budovou hájenky - opravy,
vybudování vzdělávacího centra. Starosta obce doplnil, že v uplynulém období
proběhlo jednání s dr. Menšíkem, dárcem přírodovědné expozice Muzeu
J.Dobrovského, který souhlasí s umístěním své sbírky v hájence u Bolfánku. Dalšími
možnými studijními materiály mohou být sbírkové položky přírodovědného kabinetu
školy.
ZM vzali na vědomí.

•

Informace o Kuchyňce - legalizace stavby
Na opravu Kuchyňky existují 3 projekty (po jednom má městys Chudenice, obec
Chocomyšl a Lesy ČR). Parcela, na které budova stojí, je předmětem restitučního
nároku. Vlastní stavba právně neexistuje. Starosta obce, na základě předběžných
jednání zjistil, že ani obec Chocomyšl, ani Lesy ČR nemají zájem o tuto budovu, ač se
jedná o historicky zajímavý objekt.
ZM jednomyslně schválili pověření starosty vyřízením legalizace této stavby.

•

Informace o kapli Nanebevzetí Panny Marie - legalizace stavby
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových udělil souhlas s umístěním výše
uvedené stavby. Na základě tohoto souhlasu starosta městyse požádal Odbor výstavby
Městského úřadu o její legalizaci. Dalším krokem bude požádání Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o převod parcely do majetku městyse.
ZM vzali na vědomí.

•

Schválení strategického rozvojového plánu investičních akcí pro rok 2007-2010
Částky uvedené v plánu jsou maximální, při realizaci akcí se počítá se získáním
dotací kraje či státu a s využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
Ing. Kuneš podal svůj vlastní návrh, je přílohou zápisu, z něhož byly doplněny další
body - Rekonstrukce kotelny ZŠ (r. 2008, 1,4 mil. Kč) a Rekonstrukce vodojemu
(r.2009, 1 mil. Kč).

Pozn. Na některé z dalších jednání bude pozván Ing. Kasalický, který zastupitele mj.
seznámí s modernizací technologie ČOV.
Průběh hlasování: ZM jednomyslně schválili strategický rozvojový plán pro období
2007- 2010.

•

Informace o chudenické Bažantnici
Dne 23.2.2007 provedli starosta obce Bc. D. Klíma a p. J. Beník (za městys
Chudenice) spolu se zástupci Lesů ČR, LS Klatovy a Krajského úřadu Plzeňského
kraje OŽP kontrolu současného stavu PP Chudenická bažantnice a těžebních zásahů
a porušení komunikací tamtéž. Z výsledku šetření vyplynula pro Lesy ČR povinnost
vrátit území do původního stavu před těžbou (především úprava cest). Starosta obce
upozornil na nutnost rehabilitace tohoto území, např. rekultivací vodních ploch
(spolupráce s Klatovským rybářstvím a OS Otisk).
ZM vzali na vědomí.

•

Informace o přidělených dotacích, podaných a připravovaných žádostech
o dotace
Předmět dotace
Dětské hřiště u sokolovny
Péče o venkovské památkové
zóny - Starý zámek
Záchrana a obnova kulturních
památek - Starý zámek

Přidělené dotace
Žádán byl
Krajský úřad
Plzeňskéhokraje
MK ČR

Výše dotace v Kč
150.000,00

Krajský úřad
Plzeňskéhokraje

322.286,50

544.973,00

ZM jednomyslně přijali výše uvedené dotace.

Připravované žádosti o dotace

Předmět dotace
Program ochrany vod náměstí, Kout
Program obnovy venkova dětské hřiště

Žádán bude
Krajský úřad Plzeňského
kraje
Ministerstvo promístní
rozvoj ČR

Požadovaná částka v Kč
465.259,330.000,-

ZM vzali na vědomí informaci starosty obce o připravovaných žádostech o dotace.
•

Žádost p. Jiřího Dostála o prodej pozemku p.č. 501 v k.ú. Slatina
ZM se seznámili se žádostí p. Dostála.
ZM jednomyslně schválili nabídku pozemku p.č. 501 v k.ú. Slatina k prodeji, který
bude uskutečněn dle platné legislativy.

•

Žádost p. Karla Jungvirtha o prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina

ZM se seznámili se žádostí p. Jungvirtha.
ZM jednomyslně schválili nabídku pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina k prodeji, který
bude realizován dle platné legislativy.

•

Vykoupení pozemků p.č. 741/13, 356 a 357 na ČOV v Chudenicích
ZM pověřili starostu obce vyřízením vykoupení výše uvedených pozemků za
stanovených podmínek (max.10,- Kč ostatní plocha a max. 150,- Kč stavební
pozemek).

•

ZM schválili 9 hlasy, p.Kacerovský se zdržel hlasování, rozpočet sociálního fondu
na r. 2007.

•

Projednání rozpočtu městyse Chudenice na r. 2007
Rozpočet městyse pro tento rok byl zveřejněn dle zákona, i v tomto roce bude
minimálně dvakrát upravován dle hospodaření městyse. Stávající rozpočet bude
upraven o zařazení příspěvku SDH Chudenice ve výši 10.000,-Kč. Zároveň se počítá,
že obec zažádá o případnou dotaci o vyzbrojení sboru (bude upřesněno dle aktuálních
informací).
ZM jednomyslně schválili.

•

Ekonomické potřeby ZŠ ve šk.r. 2007/2008
Starosta městyse informoval zastupitele o finančních potřebách školy na šk. rok
2007/2008. Dle nových normativů by z rozpočtu bylo nutno, kromě plánovaných
800 tis. Kč, uvolnit dalších cca. 356 tis. Kč na režii školy v případě tzv. jednotřídky.
V případě tzv. dvoutřídky by se jednalo o částku představující cca. 591 tis. Kč.
Od 1. 1. 2008 budou platit nové hygienické předpisy a bude nutno pro školu a pro
školku zajistit nové zařízení tříd - např. nastavitelné židle a lavice, či osvětlení tříd.
Bude rovněž třeba zajistit odvětrávání tělocvičny, zčásti automatizované. V případě
školy přestavují náklady na žáka (lavice + židle) 6 tis. Kč.
Starosta obce požádal zastupitele o návrhy, jak tuto situaci, kdy městys již ve svém
rozpočtu další finance nemá, řešit.

•

Retenční nádrž (přehrada) Hůrka
O výstavbě této nádrže nebyla obec oficiálně informována (starosta přislíbil, že získá
bližší informace na KÚ PK). Přehrada by měla zasahovat od obce Strýčkovice po
Kaničky, k Vyšensku a cihelně u Chudenic (vč.záplavového území).
ZM vzali na vědomí.

Ostatní organizační záležitosti, diskuse
a) Kronikář/ka městyse
ZM jednomyslně schválili kronikářkou obce paní Marii Řeřichovou, bytem
Rejchova 268, Chudenice.
•

b) Pozemek 1/14 k.ú. Chudenice

Obec Chudenice má v užívání 1/8 výše uvedeného pozemku, který je majetkem
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dotčený pozemek obec
nebude od úřadu přebírat do svého vlastnictví - schváleno jednomyslně.
c) Pan Karel Jungvirth se zúčastnil dnešního jednání MAS Pošumaví.
Od r. 2007 do r. 2013 bude otevřeno 2. období evropských fondů (vyčleněno pro
ČR 775 mld. Kč). V letech 2008/2009 bude možné získat dotace ve výši 90-100 %,
v dalších letech se bude podíl dotací snižovat. Každá obec bude moci podat nejvýše
jednu žádost o dotaci, totéž platí i pro občanská sdružení. Předmětem zájmu OS
Otisk je budova sokolovny, areál koupaliště a hájenka u Bolfánku. Pan Jungvirth
doporučil vytvoření komise, která se touto otázkou zabývala. Výsledkem jednání
komise by mělo být podání 2 žádostí (jednu za městys Chudenice a druhou za
občanské sdružení).
Na závěr svého příspěvku p.Jungvirth informoval, že na MZe ČR bylo vypsáno
tzv. 5 os (priorit), na příštím jednání bude MAS Pošumaví rozhodovat, které
podpoří.
•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 21.20 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

Zápis

ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 12.4.2007
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Karel Kacerovský,
Ing.Karel Kuneš, Ing. Karol Žák
Ověřovatelé: Ing. Karel Kuneš, p. Jiří Volf
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Financování a struktura ZŠ a MŠ Chudenice
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Financování a struktura ZŠ a MŠ Chudenice
Starosta obce seznámil ZM s průběhem Plenárního zasedání SRPDŠ. Na něm byli
rodiče seznámeni s organizací školního roku 2007/2008 - spojení 2.-5. ročníku do
jedné třídy (do 1.ročníku nebyl nikdo zapsán) a s výší předpokládaných nákladů na
provoz školy (viz zápis ze zasedání ZM ze dne 28.3.2007, bod č. 15).
Na plenárním zasedání byli rodiče dotazováni, zda ponechají své dítě v chudenické
škole za výše uvedených podmínek. Z přítomných rodičů se vyslovili 3 pro, ostatní
byli proti.
Starosta požádal ZM o návrhy řešení nastíněné situace, on sám je pro rozšíření
provozu MŠ a uzavření 1.stupně (ekonomické důvody). V případě schválení doplacení
rozdílu nákladů školy z rozpočtu městyse, nebude moci dále vykonávat funkci starosty
a rezignuje na ni. Za současné politicko-ekonomické situace nelze dále provozovat ZŠ
a zároveň investovat do rozvoje našeho městyse.
Ing. Kuneš připomněl, že cca před 3 lety navrhoval integraci např. s kolovečskou
školou; jinak se v současné době nabízí možnost přesunu provozu MŠ do budovy ZŠ
(snížení provozních nákladů).
MUDr. Srbová seznámila ZM se závěrem ze zasedání Rady školy z dnešního dne obejít ještě jednou rodiče dětí a požádat je o přehodnocení svého rozhodnutí zapsat své

děti k plnění povinné školní docházky na jiné škole. Ona sama vidí danou snahu za
neúčelné prodlužování agonie.
Pan Kulich obhajoval výuku v jednotřídce, on sám ji navštěvoval. Děti se naučí nejen
samostatnosti a při přechodu do vyššího ročníku nezaostávají, leckdy bývají se svými
znalostmi a dovednostmi napřed. Připustil, že ekonomické ukazatele jsou v současné
době, bohužel, ty rozhodující. Také podporuje provozování MŠ s nadstandardními
službami.
Ing. Žák vznesl dotaz na demografický vývoj spádové oblasti; pozitivně se vyslovil k
výuce v jednotřídce (konzultováno s učitelkou ZŠ). Dále položil dotaz, zda existuje
obec, která by znovuotevřela provoz školy.
Se způsobem financování školy seznámila ZM ředitelka školy Mgr.Havlíčková. Dále
připomněla, že pokud se zastupitelé rozhodnou pro ukončení činnosti součásti provozu
ZŠ a MŠ v Chudenicích (1.stupně), pak by to mělo být co nejdříve, neboť je to
záležitost časově a administrativně náročná.
Pan Beník poukázal na klady tzv. venkovských škol - neanonymní vystupování a nižší
kriminalita žactva.
Bc. Klíma zdůraznil, že chudenická škola není jediná, kterou potkal takový osud.
V nedávné historii došlo k uzavírání několika sídlištních škol např. v Plzni a v dalších
velkých městech. Tyto, mnohdy nevratné kroky, mohou mít fatální důsledky pro
rozvoj regionu. Dále informoval ZM s ročními náklady na 1 žáka v chudenické,
švihovské, kolovečské a ve všech klatovských školách.
Pan Volf se vyslovil pro uzavření školy (ekonomické důvody).
Mgr. Svatoň upozornil, že při vlastním rozhodování o uzavření či ponechání provozu
1.stupně ZŠ je třeba, kromě ekonomických ukazatelů, vzít na vědomí rozhodnutí
rodičů při plenárním zasedání a vzít ohled na to, že musí včas přihlásit své děti na
jinou školu.
Pan Hájek se přimluvil za vyšší financování provozu MŠ z ušetřených peněz (pokud
dojde k ukončení činnosti 1.stupně).
ZM schválili ukončení součásti (1.stupně) Základní školy a mateřské školy
Chudenice, příspěvkové organizace, Kvapilova 215, 339 01 Klatovy k 31.7.2007.
Průběh hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (p. Kulich, Ing. Kuneš, p. Kacerovský)
Pan Kulich vysvětlil své důvody, proč se zdržel hlasování (MŠMT nepodporuje
zejména malotřídní školy tak, jak by bylo nutné a zodpovědnost za jejich zrušení
nechává na místních zastupitelích. Jako druhý důvod uvedl, že nechce, aby kantor
uzavíral školu.)
•

Vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ředitelky MŠ
ZM jednomyslně schválili znění výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ za
níže uvedených podmínek.

Požadavky: znalost obsluhy PC; jazyková vybavenost; rámcová znalost oborového
účetnictví; flexibilita; manažerské schopnosti; zdravotní a pedagogická způsobilost
(předškolní vzdělávání), popř. si ho začít do 2 let doplňovat od jmenování; řidičské
oprávnění sk.B; minimálně 5 let praxe.
Městys Chudenice nabízí možnost získání bytu.
•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Starosta obce poděkoval ředitelce školy Mgr. Janě Havlíčkové za každodenní práci,
kterou odvedla během svého funkčního období.
Schůze skončila ve 20.50 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

Zápis

z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 30.5.2007
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Ing.Karel Kuneš,
Ing. Karol Žák
Nepřítomen a omluven: p. K.Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová, Ing. Karol Žák
Hosté: viz prezenční listina
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Prodej pozemku p.č. 501 v k.ú. Slatina
Prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
Prodej hasičárny ve Slatině, případně v Lučici
Vyrozumění Policie Švihov o poškození hřbitova a koupaliště
Územní plán městyse Chudenice a spádových obcí
Územní plán územního celku okresu Klatovy
Lesy - převod pozemků na městys
Převod pozemku p.č. 1962/1 v k.ú. Chudenice
Dopravní obslužnost Chudenic
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "Obnovení kontokorentního účtu"; "Návrh závěrečného účtu"; "Prodej čp.
16"; "Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele MŠ Chudenice"; "Uplatňování
pohledávek městyse Chudenice u rodiny Prantlovy"; "Školský obvod spádové školy
ZŠ a MŠ Švihov"; "Žádost ředitelky školy"; "Informace ze Sněmu měst a obcí";
"Žádosti o granty FPP", "Plán péče PP Chudenická bažantnice"; "Dotace na zámek".
Doplnění programu jednání bylo schváleno jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Prodej pozemku p.č. 501 v k.ú. Slatina
ZM jednomyslně schválili prodej výše uvedeného pozemku za 21,- Kč/m2.

•

Prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
ZM schválili prodej výše uvedeného pozemku za 200,- Kč/m2

Hlasování: 7 pro, 3 zastupitelé proti (Ing. Kuneš, Ing. Žák a Bc.Klíma hlasovali pro
cenu 180,-Kč/m2)
•

Prodej hasičárny ve Slatině, příp. v Lučici
Schválen jednomyslně prodej hasičské zbrojnice ve Slatině.

•

Vyrozumění švihovské Policie ČR o poškození hřbitova a koupaliště
ZM vzali na vědomí.

•

Územní plán městyse Chudenice a spádových obcí
Pořizovatelem územní plánovací dokumentace Chudenic a spádových obcí Slatina,
Lučice a Bezpravovice bude Městský úřad v Klatovech, Odbor výstavby a územního
rozvoje. ZM vzali na vědomí.

•

Územní plán územního celku okresu Klatovy
ZM vzali na vědomí.

•

Lesy - převod pozemků na městys
ZM vzali na vědomí podání žádosti o zápis lesních pozemků (rozloha cca 61 ha) na
list vlastnictví městyse.

•

Převod pozemku p.č. 1962/1 v k.ú. Chudenice
ZM vzali na vědomí dopis starosty městyse adresovaný Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových ve věci pozemku 1692/1 (plocha Mírového náměstí).

•

Dopravní obslužnost Chudenic
ZM vzali na vědomí informaci o úpravě dopravní obslužnosti městyse Chudenice
(směr Švihov, Kdyně a Staňkov - Holýšov).

•

Obnovení kontokorentního účtu
ZM jednomyslně schválili obnovení kontokorentního účtu z r. 2004 s limitem
500.000,- Kč se splatností do 1 roku od podpisu smlouvy o KTK úvěru se zajištěním
budoucími rozpočtovými příjmy městyse.

•

Návrh závěrečného účtu
ZM se seznámili se Závěrečným účtem městyse, který byl v loňském roce schodkový
(-2.729.308,96 Kč).
Hlasování: Návrh schválen jednomyslně.

•

Prodej č.p. 16
Do dnešního dne nebyl úspěšně realizován prodej čp. 16, proto ZM schválili snížení
prodejní ceny z 1.000.000,- Kč na 900.000,- Kč. Objekt byl řádně převzat dne
21.5.2007 za přítomnosti p. Jiřího Dalihoda ml., Jiřího Dalihoda st., zastupitele pana
Jiřího Volfa, starosty a místostarosty městyse.
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel (Ing. Žák), nikdo nebyl proti

•

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele MŠ Chudenice
ZM jednomyslně schválili znění výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové
organizace MŠ Chudenice ze dne 29.5.2007.

•

Uplatňování pohledávek městyse

ZM schválili uplatňování pohledávek (ve výši cca 8.000,- Kč) městyse Chudenice
u rodiny Prantlových, bytem Slatina 23.
Hlasování: 7 pro, 3 se zdrželi (Ing. Žák, Dr. Srbová, Ing. Kuneš), nikdo nebyl proti
•

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Švihov
Starosta obce seznámil zastupitele s náklady vybraných škol okresu na 1 žáka. ZM
jednomyslně schválili Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy ZŠ a MŠ Švihov.

•

Žádost manželů Dalihodových (tento bod programu řídil místostarosta městyse)
ZM zamítli opětovné projednání ústní žádosti manželů Dalihodových ve věci
vyplacení 50.000,- Kč. Pan Jiří Dalihod ml. (přítomný zasedání) upozornil zastupitele
na to, že o komisi šetřící zhodnocení bytu v čp. 16 nevěděl, proto se prý na jednání
komise nedostavil. Termín a složení komise bylo určeno na zasedání ZM dne
24.1.2007; on sám zde byl po celou dobu projednávání fyzicky přítomen.
Dále sdělil, že pokud jeho žádost nebude kladně vyřízena, demontuje vanu, WC,
umyvadlo a baterii. Na zasedání byl p. Dalihod ml. upozorněn starostou a
místostarostou městyse, že nemá právní nárok na vyplacení výše uvedené částky
(konzultováno s JUDr.Popelem) a že případné poškození majetku městyse bude
řešeno soudní cestou.
Hlasování (opětovné projednání ústní žádosti manželů Dalihodových - finanční
vyrovnání): 3 zastupitelé byli pro (Ing. Kuneš, Ing. Žák, p. Kulich), 6 proti a 1 se
zdržel (p. Beník).

•

Žádost ředitelky školy
Ředitelka školy požádala o odprodej zařízení ředitelny - sektorové stěny z inventáře
ZŠ. ZM schválili záměr prodeje jednomyslně za cenu 500,- Kč. Dále bude
postupováno dle zákona.

•

Informace ze Sněmu měst a obcí (Hradec Králové)
Starosta městyse podal informaci o výsledku služební cesty - seznámil zastupitele se
stanovami, způsobem hlasování na sněmu, projektem E-GOVERNMENT
(elektronizace úřadů). Hostem na Sněmu byl i premiér Topolánek, který ve svém
příspěvku starostům mj. sdělil, že na přerozdělení tzv. sdílených daní vláda neuvolní
více finančních prostředků. Toto vyvolalo bouřlivou diskusi a snahu způsob
přerozdělování těchto prostředků změnit.
ZM vzali na vědomí.

•

Žádosti o granty FPP
Spolu s Ing. Lamačem starosta městyse vypracoval a podal 2 žádosti o granty na
zpracování případových studií ("Záchrana Starého zámku" a "Rekonstrukce
sokolovny").

•

ZM vzali na vědomí "Plán péče PP Chudenická bažantnice".

•

Dotace na zámek
ZM jednomyslně schválili přijetí dotace ve výši 200.00,- Kč na opravu Starého zámku
(statické zajištění jižního křídla).

•

Usnesení, závěr

Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 21.20 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

Zápis

ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 27.6.2007
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Ing. Karel Kuneš,
Ing. Karol Žák, Karel Kacerovský
Ověřovatelé: p. Jiří Volf, Ing. Karel Kuneš
Hosté: viz prezenční listina
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Závěrečný účet za rok 2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006
Prodej hasičárny ve Slatině
Prodej sektorové stěny ze ZŠ
Prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
Úprava rozpočtu k 30.6.2007
Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci
Informace o stavbě vodovodu a kanalizace Kout, náměstí - II. a III. etapa
Organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "Pozemek p.č. 2060 v k. ú. Chudenice"; "Určení zastupitele spolupracujícího
s pořizovatelem ÚP"; a "Místní komunikace p.č. 606 v k. ú. Lučice".
Doplnění programu jednání bylo schváleno jednomyslně.
ZM schválili p.Volfa a Ing. Kuneše ověřovateli zápisu. (9 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Závěrečný účet za rok 2006 - schválen jednomyslně a bez připomínek.

•

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006
ZM vzali na vědomí.

•

Prodej hasičárny ve Slatině
ZM schválili jednomyslně prodej výše uvedené nemovitosti (vč. st. pozemku p.č. 37
v k.ú. Slatina) za 25.000,- Kč. Cena zahrnuje poplatek za sepsání kupní smlouvy
a ostatní poplatky související s převodem nemovitosti.

•

Prodej sektorové stěny ze ZŠ
ZM schválili prodej sektorové stěny (z inventáře ředitelny ZŠ) za 500,- Kč paní
Mgr.Janě Havlíčkové.
Hlasování: 10 x pro, nikdo proti, jeden se zdržel.

•

Prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
Při projednávání tohoto bodu programu požádal p. Jungvirth o vysvětlení klíče, podle
kterého byla stanovena předchozí prodejní cena. Jeho zájem o tento pozemek i nadále
trvá, ale požádal o snížení ceny. Navrhl 100 % navýšení odhadní ceny (dle názoru
jeho odhadce se cena tohoto typu pozemku v této lokalitě pohybuje v rozmezí 3-4,Kč/m2. Dále upozornil, že na tomto pozemku došlo v minulosti k ukládání stavební
su ti
a ostatn ího od p ad u, pozemek je p odmáčen ý a zarostlý rumištn ími d ru hy
rostlin.
ZM jednomyslně schválili úpravu (snížení) prodejní ceny výše uvedeného pozemku na
1.850,- Kč. V ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s prodejem.

•

Úprava rozpočtu k 30.6.2007
Schválena jednomyslně.

•

Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci
Starosta obce seznámil ZM se zněn m
í d opisu Mik oregionu
r
Běleč o d ňaov é
diskriminaci malých obcí adresovaný předsednictvu Svazu měst a obcí ČR.
ZM vzali na vědomí.

•

Informace o stavbě vodovodu a kanalizace Kout, náměstí - II. a III. etapa
Dnes byla zahájena stavba. Cílem je zokruhování kanalizační a vodovodní sítě na
náměstí. Stavba bude dokončena před chudenickou poutí.
Dále starosta obce podal informaci o přeložce elektrického vedení na polovině náměstí
v Chudenicích (v současné době se připravuje přeložení i na jeho druhé poloviny.)
Celkové náklady asi 2,5 mil.Kč, bude hrazeno pouze z prostředků ČEZ.
ZM vzali na vědomí.

•

Pozemek p.č. 2060 v k.ú. Chudenice
ZM pověřili starostu jednáním ve věci koupě výše uvedeného pozemku (cena 200,Kč/m2). Pozemek je ve vlastnictví ZKD Sušice, které má zájem o jeho prodej.
S výhledem do konce r. 2010 požadují vybudování 5 parkovacích míst pro prodejnu.
Hlasování: 8x pro, Ing. Žák byl proti, 2 se zdrželi (MUDr. Srbová, K. Kacerovský)

•

ZM určili Bc. Klímu zastupitelem spolupracujícího s pořizovatelem ÚP.
Tato povinnost vyplývá ze stavebního zákona. ZM budou průběžně informováni.
Hlasování: 10 x pro, Bc. Klíma se zdržel.

•

Místní komunikace p.č. 606 v k. ú. Lučice
ZM pověřili starostu obce podáním žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 606
v k.ú. Lučice do vlastnictví městyse.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 19.20 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

Zápis

ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 1.8.2007
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Ing. Karol Žák,
Karel Kacerovský
Omluven: Ing. Karel Kuneš
Ověřovatelé: p. Josef Kulich, p. Václav Hájek
Hosté: viz prezenční listina
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
Prodej hasičské zbrojnice ve Slatině
Organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "ZŠ a MŠ Chudenice" a "Schválení nájemníků bytového domu A a B".
Doplnění programu jednání bylo schváleno jednomyslně.
ZM schválili p.Kulicha a p.Hájka ověřovateli zápisu. (9 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi).

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Prodej pozemku p.č. 13 v k.ú. Slatina
ZM jednomyslně schválili prodej výše uvedeného pozemku p. K. Jungvithovi, bytem
Klatovy, za avizovaných podmínek.

•

Prodej hasičárny ve Slatině
Na úřad městyse byly v řádném termínu doručeny 2 žádosti o koupi této nemovitosti paní Spálenková (nabídla cenu 9.000,- Kč), pan Hájek potvrdil svůj zájem za
podmínek daných zastupitelstvem. Pan Hájek se zúčastnil jednání ZM, na kterém
nejprve požádal o snížení ceny, ale po vysvětlení dané situace (navýšení ceny
nemovitosti o ocenění stavby a poplatků spojených s prodejem), přistoupil na
podmínky prodeje.
ZM schválili jednomyslně prodej výše uvedené nemovitosti panu p. Hájkovi, bytem
Chudenice 283, za cenu 25.000,-Kč.

Organizační záležitosti
a) MŠ Chudenice
Ředitelka školy Mgr. Jana Havlíčková pověřila vedením provozu MŠ od 1.8.2007
(do doby nástupu nového ředitele MŠ) paní Miloslavu Zábranovou, bytem
Chudenice
274.
ZM vzali na vědomí.
•

ZM jednomyslně schválili Dodatek č.5 ke zřizovací listině školy - nový název
příspěvkové organizace zřízené městysem Chudenice je od 1.8.2007 "Mateřská
škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace".
Účetnictví výše uvedené organizace povede paní Jana Vlčková (od 20.8.2007),
mzdovou agendu paní Mgr. Jaroslava Sedláčková.
ZM jednomyslně schválili vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ Chudenice.
Termín ukončení podání přihlášek je nejpozději 30.8.2007. Kvalifikační
předpoklady
uchazeče, přílohy a náležitosti písemné přihlášky - viz zápis a usnesení ZM
ze dne 12.4.2007.
Paní Mgr. Jana Havlíčková upozornila na závady uvedené v zápisu
z hygienické kontroly (kuchyně v MŠ, oplocení areálu MŠ).
Starosta a místostarosta obce prověří možnost hospodářské činnosti (vaření pro cizí
strávníky) při městysu Chudenice.
b) ZM jednomyslně schválili nájemníky bytových domů A a B v části městyse Na
Bojišti v Chudenicích.
c) Dětské hřiště - otevření a jeho provoz
Městys Chudenice otevřel dne 28. 7.2007 dětské hřiště u sokolovny. Kromě
občerstvení byla atmosféra umocněna i vystoupením hudební skupiny Brass Band
Rakovník. Na tuto akci byly již zaznamenány kladné ohlasy.
Pan starosta upozornil na možná úskalí při provozu hřiště (vandalství mládeže bylo již řešeno na místě).
d) Přiznané dotace k 31.7.2007 (městys, občané a farnost)
200.000,- Kč
200.000,- Kč
150.000,- Kč
330.000,- Kč
450.000,- Kč
150.000,- Kč
300.000,- Kč
220.000,- Kč
50.000,- Kč

statika Starého zámku
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
vodovod a kanalizace - Kout
oprava kostela
oprava kostela
oprava nemovitostí v krajinné památkové péči
oprava kaple sv. Václava

MK ČR
Nadace Via
KÚ PK
MMR ČR
KÚ PK
MK ČR*
KÚ PK*
KÚ PK*
Nadace OF

* o tyto dotace městys nežádal, v případě oprav nemovitostí byl v některých případech
zprostředkovatelem, dotace na opravu kostela byla přiznána farnosti

e) V červenci t.r. byly kaple sv. Anny a hřbitov v Chudenicích zapsány na list
vlastnictví městyse. ZM vzali na vědomí.
f) ZM vzali na vědomí informaci Policie ČR o postupu šetření krádeže měděné
krytiny na kapli sv. Anny v Chudenicích, v současné době bylo se třemi pachateli
zahájeno soudní řízení.
g) Dopis Ing. Karla Kuneše
Ing. Kuneš požádal písemně zastupitelstvo o projednání tří požadavků. Této žádosti
bylo vyhověno i přes nepřítomnost žadatele. Ing. Kuneš žádal o informaci, kdy bude
dokončena výstavba a jaké budou dopady na rozpočet městyse. Dále požádal
o informaci, jak bude zajištěn dostatek pitné vody pro obyvatele z nových bytů
a požádal o příspěvek 15.000,-Kč pro Sokol Chudenice.
Starosta obce sdělil přítomným termíny kolaudací (všechny tři do konce srpna
s termínem nastěhování nájemníků na přelomu srpna a září). V případě dopadů
na rozpočet městyse starosta odkázal ing. Kuneše na schválený rozpočet na r. 2007,
o kterém žadatel řádně hlasoval a v němž jsou příjmové i výdajové položky
uvedeny.
V případě dotazu stran zásobování pitnou vodou starosta sdělil přítomným, že byl již
před rokem zapojen vrt v "Mustrovech", o čemž žadatele minimálně jednou
informoval. Starosta dále uvedl, že ve "Snářovech" je v hrubém provedení připraven
další vrt, který však není vystrojený. Podle výpočtu hydrogeologů bychom však
nedostatek vody neměli očekávat. V případě požadavku o příspěvek 15.000,-Kč
pro Sokol Chudenice odkázal starosta ing. Kuneše opět na rozpočet městyse na rok
2007, kde se s příspěvkem v požadované výši počítá. Ing. Žák s p. Kacerovským
sdělili, že o tomto příspěvku pochopitelně ví, nicméně by se nejednalo o příspěvek
pro Sokol Chudenice, ale o podporu vybavení fotbalového hřiště, konkrétně nové
sítě za bránu. Ačkoliv se tedy nejedná de facto o příspěvek Sokolu Chudenice, ale
fotbalovému klubu CH Union (se sídlem v Chocomyšli), zastupitelstvo příspěvek
odsouhlasilo s podmínkou, že fotbalisté starou síť věnují na dětské hřiště.
•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 19.45 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Sejmuto:

Zápis

z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 29.8.2007
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Ing. Karol Žák,
Karel Kacerovský, Ing. Karel Kuneš
Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová, Ing. Karel Kuneš
Hosté: viz prezenční listina
Program:

•

1.
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Mateřská škola
Výstavba - kolaudace, předání bytů
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "Ustanovení bytové komise", "Pravidla pro pronajímání obecních bytů",
"Nájemné" "Přidělení bytů", "Schválení smlouvy o úvěru", "Informace o pozemku p.č.
1962/1 - náměstí", "Pojmenování nové ulice v části městyse Na Bojišti".
Doplnění programu jednání bylo schváleno deseti hlasy, nikdo nebyl proti ani se
hlasování nezdržel.
ZM schválili jednomyslně p.MUDr. Janu Srbovou a p. Ing. Karla Kuneše ověřovateli
zápisu.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Mateřská škola
Od 1.9.2007 byla přijata do pracovního poměru učitelky v MŠ paní Dana Andrlová.
Provoz MŠ ve školním roce 2007/2008 bude zahájen v řádném termínu (od 3.9.2007).
Během září a října t.r. budou adaptovány prostory MŠ (sociální zařízení) pro
hospodářskou činnost - vaření pro cizí strávníky.
ZM vzali na vědomí.
Na jednání se dostavil p. Beník Josef.

•

Výstavba - kolaudace, předání bytů
Starosta obce Bc. Klíma informoval o průběhu kolaudačních řízení (komunikace,
vodovod a kanalizace) - průběh bez připomínek zúčastněných. Kolaudace bytů
proběhne ve čtvrtek 30.8.2007.
Noví občané se budou moci začít stěhovat od září t.r.

ZM vzali na vědomí.
•

Ustanovení bytové komise
ZM jednomyslně schválili bytovou komisi ve složení pan Klíma David, paní Faberová
Pavla a paní Vlčková Jana.

•

Pravidla pro pronajímání obecních bytů
Schváleny jednomyslně.

•

Nájemné
Starosta městyse seznámil zastupitele s návrhem doporučené výše nájemného
v obecních bytech dostačující pro splácení úvěru vypracovaný firmou Sella spol. s r.o.
Ústí nad Orlicí dne 29.8.2007. V návrhu je počítáno s fondem údržby a s fondem
správce objektu. K nájemnému se předpokládá přímá úhrada nájemci ostatních služeb,
tj. vodné a stočné, poplatek za odvoz komunálního odpadu, dodávka elektrické
energie, poplatek za rozhlas a televizi v průměrné měsíční výši cca 1.500,- až 2.000,Kč (u bytů do 80 m2 až 2.500,- Kč).
ZM schválili jednomyslně výši doporučeného nájemného v obecních bytech

•

Přidělení bytů v bytových domech A a B
ZM schválili jednomyslně nájemníky výše uvedených domů (viz seznam).

•

Schválení smlouvy o úvěru
ZM schválili deseti hlasy (Ing. Kuneš se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti)
podepsání Smlouvy o úvěru na dofinancování II. etapy výstavby obecních nájemních
bytů dle projektu "Výstavba 50 + 1 b.j. - p.č. 127/128, 127/131, 127/148 k.ú.
Chudenice"
s bankou Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22,
Waidhofen a.d. Thaya,
Rakouská republika ve výši 12,5 mil Kč za podmínek na něj
vypsané veřejné zakázky.

•

Informace o pozemku p.č. 1962/1 - náměstí
Starosta seznámil zastupitele s dopisem paní Pluhařové ze dne 23.7.2007. Z textu
vybíráme:
"Podle doložených listin se jedná o majetek, ke kterému ke dni 23.11.1990 příslušelo
hospodaření místnímu národnímu výboru a který na základě § 1 zákona ČNR č.
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, přechází
dnem účinnosti tohoto zákona, t.j. k 24.5.1991, do vlastnictví obce, pokud obec s tímto
majetkem ke dni účinnosti zákona hospodařila. Obce byly povinny do jednoho roku po
nabytí vlastnictví k nemovitým věcem podle tohoto zákona učinit návrh příslušnému
středisku geodézie na zápis nemovitých věcí do evidence nemovitostí."
Dále paní Pluhařová požaduje vyjádření městyse, zda výše uvedený pozemek přešel
na základě tohoto zákona do majetku obce a zda městys požádá Katastrální pracoviště
Klatovy o zápis pozemku na příslušný list vlastnictví.
ZM pověřili starostu městyse zpracováním žádosti o zapsání pozemku p.č. 1962/1 v
k.ú. Chudenice na LV městyse.

•

Pojmenování nové ulice v části městyse Na Bojišti
Starosta obce navrhl, aby nová ulice nesla jméno některého významného rodáka.
Navrhl proto majora Roubala či generála Peška.

ZM schválili jednomyslně pojmenování nové ulice, která ponese jméno "Roubalova".
•

Informace Policie ČR
ZM vzali na vědomí:
a) usnesení Policie ČR (odložení šetření trestného činu krádeže měděné krytiny na
kapli sv. Anny).
b) Vydání trestního příkazu Okresním soudem v Klatovech ze dne 14.8.2007 na pana
Jakuba Antony.
c) Informaci oddělení Policie ČR o stavu kriminality a veřejného pořádku na teritoriu
obvodního oddělení Policie ČR Švihov.

•

Dopis paní Lukšanové
Ve svém dopisu paní Lukšanová upozorňuje na nevhodné chování mládeže na
dětském
hřišti u sokolovny (nepořádek, vulgarismy, vstup na cizí pozemek bez souhlasu
majitele).
Starosta obce přislíbil monitoring tohoto stavu a zjednání nápravy.
V současné době je zajišťováno dřevo na dokončení oplocení dětského hřiště ze strany
od Lukšanových. K zabránění padání míčů na cizí pozemek bude namontována stará
sít ze sportovního areálu Na Jalovčí.
ZM vzali na vědomí.
•

Organizační záležitosti
Pan Kacerovský se zeptal na převzetí majetku školy od Mgr. Havlíčkové.
Starosta podal informaci, že k dnešnímu dni byla předána videa, PC a připravuje se
inventarizace majetku školského zařízení.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 19.45 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Sejmuto:

Zápis

z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 19.9.2007
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Ing. Karol Žák, Karel Kacerovský, Ing. Karel Kuneš
Omluveni: Václav Hájek, Kulich Josef
Ověřovatelé: Josef Beník, Karel Kacerovský
Hosté: viz prezenční listina
Program:

•

1.
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Mateřská škola
Úprava rozpočtu k 30.9.2007
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "Prodej domu čp.16 v Chudenicích", "Prodloužení doby splatnosti úvěru na
I.etapu výstavby", "Žádost p. Janečka" "Pronájem zahrady","Navýšení denního limitu
pokladny" a "Nízkoprahový klub pro mládež Měčín".
Z programu jednání byl stažen bod č. 4 (Úprava rozpočtu k 30.9.2007).
Úprava programu jednání byla schválena jednomyslně.
ZM schválili jednomyslně p. Josefa Beníka a p. Karla Kacerovského ověřovateli
zápisu.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Mateřská škola
ZM schválili vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ Chudenice. Termín ukončení
podání přihlášek je nejpozději ve středu 31.10.2007 do 16.00 h na úřadě městyse.
Kvalifikační předpoklady uchazeče, přílohy a náležitosti písemné přihlášky byly
stanoveny na zasedání ZM dne 12.4.2007. Upraven byl požadavek na znalost cizího
jazyka (platí znění "znalost cizího jazyka - anglický, popř. německý").
Průběh hlasování: 8 pro, nikdo proti, Ing. Žák se zdržel

•

Prodej domu čp.16
ZM schválili prodej domu čp.16 v Chudenicích paní Alexandře Shand, bytem
Francouzská 65, Plzeň za 900.000,- Kč bez ohledu na odhadní cenu. Náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
Průběh hlasování: 8 pro, nikdo proti, p. Kacerovský se zdržel

•

Prodloužení doby splatnosti úvěru I.etapy výstavby
ZM schválili jednomyslně prodloužení doby splatnosti úvěru u Hypoteční banky
na I.etapu výstavby 51 b.j. z 20 let na 25 let od 1. splátky po dočerpání úvěru.

•

Žádost p. Janečka
Pan Janeček požádal o pronájem jedné místnosti v budově ZŠ za účelem hry stolního
fotbalu.
Žádost byla jednomyslně zamítnuta.

•

Pronájem zahrady
ZM schválili jednomyslně pronájem pozemku (zahrady) p.č. 128/57 v k.ú. Chudenice
o rozloze 400 m2. Minimální cena za pronájem byla stanovena na 500,- Kč/rok.

•

Navýšení denního limitu pokladny
ZM schválili navýšení možného denního pokladního limitu z 300 tis. Kč na 500 tis.
Kč.
Průběh hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel (p. Beník byl v době hlasování
nepřítomen)

•

Nízkoprahový klub pro mládež Měčín
ZM vzali na vědomí možnost vybudování nízkoprahového klubu v Měčíně. Na
poskytovatele bude vypsáno výběrové řízení. Očekávaný dopad - zmenšení počtu dětí
a mládeže experimentujícími s drogami, závislými na drogách, alkoholu a cigaretách;
odstranění pasivity vedoucí k zahálčivému způsobu života; rozvoj osobnosti a v
konečném dopadu snížení kriminality, agrese, šikany, zbytečně vynakládaných
nákladů na léčbu závislostí a infekčních chorob atd.

•

Informace o možnosti podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU
Starosta obce upozornil zastupitele na možnost podání žádosti o dotaci z výše
uvedených fondů (městys této možnosti využije).
Každá organizační jednotka (obec, občanské sdružení, sportovní oddíl...) bude moci
pravděpodobně podat jen jednu žádost. Uzávěrka podání žádostí o dotace zatím nebyla
přesně stanovena - předpokládá se září/říjen, příp. konec tohoto kalendářního roku.
Programy strukturálních fondů EU budou ukončeny v roce 2014.
Bc. Klíma apeloval na p. K. Kacerovského a p. Ing. K. Žáka, oba zástupce Sokola
Chudenice, na využití této možnosti. Upozornil, že po roce 2014 bude modernizace
sportovního areálu Na Jalovčí nedostižitelnou záležitostí. Proto požádal výše
jmenované, ať vše uváženě projednají ve výboru Sokola a podají o výsledku jednání
zprávu na zdejší úřad. Sám nabídl odbornou pomoc s tímto problémem. Bez vlastní
iniciativy, ale nebude úřad městyse žádosti zpracovávat!!!

Starosta požádal Ing. Žáka o informaci, zda schválili ve výboru studii sportovního
areálu zpracovanou v roce 2004 zdarma arch. T. Mackem. Ing. Žák označil studii za
paskvil. Starosta požádal ing. Žáka o návrh vhodnější alternativ y. Ing . Žák sd ělil, že
jednou z alternativ je nechat sportovní areál Na Jalovčí i do budoucna ve stávajícím
stavu. Pan Kacerovský naopak sdělil, že se mu projekt zamlouvá. Tímto byla diskuse
k tomuto bodu jednání uzavřena.
ZM vzali na vědomí informaci starosty.
•

Organizační záležitosti - dotace na opravu fasády zámku
ZM jednomyslně schválili přijetí dotace Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč na
opravu fasády jižního křídla Starého zámku.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 19.15 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Sejmuto:

Zápis

z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 31.10.2007
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Ing. Karol Žák,
Karel Kacerovský, Ing. Karel Kuneš
Ověřovatelé: Václava Soupírová, Ing. Karol Žák
Hosté: viz prezenční listina
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Konkurz na ředitele MŠ
Úprava rozpočtu k 31.10.2007
Pronájem pozemku p.č. 128/57
Komunitní plánování v regionu Klatovy
Internetové stránky městyse Chudenice
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "Schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2007", "Ukončení členství v SMO",
"Přidělení bytu 2+KK", "Schválení Dodatku č.4 smlouvy mezi městysem a firmou
Ditherm, a.s.". Zároveň se starosta omluvil za tiskovou chybu na pozvánce, kde ve
4.bodu bylo chybně uvedeno "Úprava rozpočtu k 30.9.2007", správné znění je
"Úprava rozpočtu k 31.10.2007". Na návrh Ing.Kuneše byl zařazen na program
jednání bod "Diskuse".
Změna programu schválena jednomyslně.
ZM schválili devíti hlasy p.Václavu Soupírovou a p. Ing. Karola Žáka ověřovateli
zápisu, jmenovaní se zdrželi hlasování.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Konkurz na ředitele MŠ
Do konkurzu na ředitele MŠ se v řádném termínu přihlásila jediná kandidátka - paní
Dana Andrlová. Ze zákona musí obec do konkurzní komise jmenovat 2 členy, z nichž
jeden je předsedou komise, a tajemníka konkurzní komise, který nemá hlasovací
právo.

ZM schválili jednomyslně p.Jiřího Volfa předsedou a p.Vladimíra Svatoně členem
konkurzní komise (oba se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti).
Paní Pavla Faberová byla jednomyslně schválena tajemnicí konkurzní komise.
•

Obecně závazná vyhláška č.2/2007, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
Starosta obce Bc. Klíma seznámil zastupitele se zněním dopisu p. Pergla, starosty
Kolovče. Ve svém dopisu kolovečský starosta požaduje proplacení neinvestičních
nákladů na žáky, kteří plní povinnou školní docházku v tamní škole. Argumentoval
mj. tím, že starosta Chu d en ic ú stně p řislíbil tyto náklady p rop lácet. Tuto informaci
starosta dementoval, takový slib nikdy nedal, protože o takových věcech vždy
rozhoduje zastupitelstvo.
Starosta také připomněl, že zastupitelé městyse Chudenice, na svém zasedání dne
30.5.2007, schválili Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy ZŠ a MŠ Švihov. Tato smlouva jednoznačně vymezuje školu pro plnění školní
docházky našich dětí a zároveň ukládá městysu Chudenice povinnost uhradit tzv.
neinvestiční náklady na žáky navštěvující spádovou školu.
Starosta obce seznámil ZM se zněním Obecně vyhlášky č.2/2007.Účinnost nabývá
vyhláška dnem vyhlášením. Nikdo ze zastupitelů nepodal pozměňovací návrh.
ZM schválili jednomyslně. Účinnost vyhláška nabývá dnem vyhlášením.

•

Rozhodnutí MŠMT
ZM vzali na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
S účinností od 10.10.2007 se vymazává z rejstříku škol a školských zařízení Základní
škola a mateřská škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace a zapisuje
se Mateřská škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

•

Pronájem pozemku p.č. 128/57
V řádném termínu byly na úřad městyse doručeny dvě nabídky. V 19.04 h starosta
městyse otevřel nabídku paní Marty Boudové a pana Petra Albrechta. V jejich
společné nabídce nebyla uvedena cena. Z toho vyplývá, že souhlasí s výší 500,Kč/rok (viz oznámení o pronájmu). Druhá nabídka patřila paní Marie Čechové, která
se zavázala hradit 1.000,- Kč/rok.
ZM jednomyslně schválili pronájem pozemku p.č. 128/57 v k.ú. Chudenice paní Marii
Čechové. Roční nájem byl stanoven na 1.000,- Kč.

•

SWOT analýza Komunitního plánování regionu Klatovsko
ZM schválili výše uvedenou analýzu jednomyslně a bez připomínek.

•

Ukončení členství ve Svazu měst a obcí
Starosta obce připomněl zastupitelům roli, kterou sehrál Svaz měst a obcí ČR při
úpravě zákona o rozpočtovém určení daní v uplynulých letech. Největší členská města
(Praha, Plzeň, Ostrava a Brno) totiž dosud získávala ze státního rozpočtu cca 6,5krát
více prostředků na občana než nejmenší obce. Na základě tohoto vznikla tzv. Zlínská
iniciativa, která proti této skutečnosti podala protest. Ministr Kalousek požadavky
iniciativy přijal. Díky složitým jednáním se podařilo obcím vyjednat navýšení svých
rozpočtů v celkové výši až o 4,8 mld Kč (pro Chudenice to znamená zvýšení rozpočtu
v r.2008 cca 1 milion Kč). Velkým městům byly rozpočty sníženy úhrnem o 3 mld Kč.

Protože obce, městyse, malá města a velká města nejsou zastupovány SMO
rovnoprávně, navrhl starosta zastupitelstvu vystoupení městyse Chudenice z této
organizace k 31.12.2007 a vstup (od 1.1.2008) do Sdružení místních samospráv.
Zároveň seznámil ZM s návrhem stanov této organizace (budou ještě upraveny na
ustavujícím zasedání sdružení v první polovině r. 2008).
ZM jednomyslně schválili ukončení členství městyse Chudenice ze Svazu měst a obcí
ČR k 31.12.2007.
ZM jednomyslně schválili vstup městyse Chudenice do Sdružení místních samospráv
od 1.1.2008.

•

Přidělení bytu 2+KK v čp. 306
Pan Jan Voštinář požádal starostu o přidělení volného bytu v Chudenicích
(v Roubalově ulici 306). Jako důvod uvádí těžkou životní situaci - trvalou nemoc syna.
Tento byt byl rezervovaný pro ředitelku MŠ. Do konkurzu na ředitelku MŠ se
přihlásila paní Dana Andrlová, která bydlí v Klatovech ve vlastní nemovitosti a tudíž
od městyse byt nebude požadovat (ani jako řadová učitelka MŠ).
Zastupitelé přehodnotili celou situaci a jednomyslně schválili přidělení bytu (vel.
2+KK) v Roubalově ulici 306 výše uvedenému panu Janu Voštinářovi.

•

Dodatek smlouvy o dílo
Z důvodu navýšení cen stavebního materiálu došlo při zpracování bilance nákladů pro
výstavbu 3.bytového domu ke zjištění nutného zvýšení nákladů.
Situace se dá vyřešit tím, že bude jeden velký byt ve třetím bytovém domě nabídnut k
prodeji do soukromého vlastnictví. Tím bude rozdíl mezi původní cenou a cenou
novou srovnán.
Cena třetího bytového domu dle Dodatku č. 7 smlouvy o dílo činí 18,337.759,64 Kč.
Dodatek smlouvy byl odsouhlasen jednomyslně.

•

Internetové stránky městyse Chudenice
Na jednání byl přítomen Mgr. Pavel Hladký, zástupce firmy Informační server
ŠumavaNet.CZ., která zpracovává a provozuje internetové aplikace měst, obcí,
informačních center a mikroregionů (např. Klatovy, Nýrsko, Sušice, Železná Ruda,
Janovice nad Úhlavou, Kašperské Hory, Horažďovice...). Dále zpracovává a provozuje
internetový portál Informační server ŠumavaNet.CZ s průměrnou denní návštěvností
cca 16.000 návštěvníků (údaj z října 2007).
Firma získala mnohá ocenění, např. zvítězila v soutěži Zlatý erb 2002 pořádané
Svazem měst a obcí a Ministerstvem vnitra ČR jako nejlepší regionální informační
systém České republiky.
Jimi zpracovávané a provozované internetové stránky mají přímou vazbu na portál
Plzeňského kraje, neboť jsou jeho hlavním partnerem. Toto je pro každou obec
výhodné, neboť informace zveřejněné na webových stránkách úřadů se tak
automaticky nabízí všem návštěvníkům z celého kraje.
Pan Hladký nabídl zastupitelům zpracování prezentace úřadu jako instituce (cena:
jednorázově 5.500,- Kč za vytvoření prezentace, dále měsíčně 500,- Kč za provoz
a propagaci). V ceně je i zaškolení pracovníků úřadu. Druhá prezentace, zhotovená
zdarma, bude poskytovat informace o městysu a jeho okolí (historie, okolí, možnost
ubytování...). Reklamy soukromých osob (právnických i fyzických) jsou zpoplatněny.

ZM jednomyslně schválili vytvoření webových stránek městyse
ŠumavaNet.CZ podle nabídky z dubna 2007. Zodpovídá místostarosta obce.
•

Diskuse
Starosta obce Bc. David J. Klíma odpověděl na dotazy Ing. Kuneše:
a) k využití budovy ZŠ - do prostorů bytu školníka a dnešního provozu knihovny
bude přestěhován provoz MŠ, stávající uhelna nebude poskytnuta k využití SDH,
protože se počítá s čerpáním dotací EU na generální rekonstrukci současné
hasičárny. Je před podáním žádosti o stavební povolení. Nadto v uhelně je sklad
materiálu a pracovních nástrojů, nebylo by kam je dávat.
b) k dokončení rekonstrukce kaple sv. Václava (u Bažantnice) - bylo požádáno
o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace.
c) ke zvýšení nákladů na stavbu 3.bytového domu. - zodpovězeno výše.

•

firmou

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 20.00 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Sejmuto:

Zápis

z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 19.12.2007
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Josef Beník, Karel Kacerovský, Ing. Karel Kuneš , Václav Hájek, Josef
Kulich
Omluveni: Ing. Karol Žák, Jiří Volf
Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová, Karel Kacerovský
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Úprava rozpočtu k 31.12.2007
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2008
Směrnice pro inventarizaci majetku hmotného i nehmotného
Vratka dotace na plynofikaci
Konkurz na ředitele MŠ
Žádosti o dotace z fondů EU
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
o body: "Smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek", "Pozemek p.č. 666/5
k.ú. Chudenice", "Pozemek p.č. 666/3 k.ú. Chudenice", "Vstup městyse do MAS
Pošumaví","Makléřská smlouva s firmou Alfa Broker s.r.o." a "Žádost p.Jaroslava
Riedla ml.".
Úprava programu jednání byla schválena jednomyslně.
ZM schválili sedmi hlasy paní MUDr. Janu Srbovou a pana Karla Kacerovského
ověřovateli zápisu, jmenovaní se zdrželi hlasování.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Úprava rozpočtu k 31.12.2007
ZM schválili jednomyslně a bez výhrad.

•

Projednání rozpočtového provizoria na rok 2008
Předložené rozpočtové provizorium bylo sestaveno jako vyrovnané. ZM se seznámili
s jednotlivými položkami s těmito připomínkami:

Pan Hájek upozornil na skutečnost, že rozpočet nepočítá s finančními prostředky pro
Bezpravovice. Dále upozornil na neutěšený stav vodní plochy tamtéž.
Ing. Kuneš navrhl, zda by nestálo za úvahu místo opravy schodů na rozhledně
Bolfánek nechat vyrobit schody nové.
K připomínkám zastupitelů se vyjádřil starosta.
ZM schválili rozpočtové provizorium na r. 2008 jednomyslně.
•

Směrnice pro inventarizaci majetku hmotného i nehmotného k 31.12.2007
Schválena jednomyslně.

•

Vratka dotace na plynofikaci
Státní fond životního prostředí (SFŽP) snížil Sdružení obcí Starý potok, za nesplnění
ekologických přínosů plynofikace (plnění pouze na 42 %), dotaci o 20 %, tj.
o 2 136 600,- Kč. Na základě výše uvedeného vyzval fond k vrácení části dotace
(za celé sdružení 1 067 600,- Kč) ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy. Závazek
městyse Chudenicez této částky činí 557.207,50 Kč.
Sdružení obcí požádalo SFŽP o splátkový kalendář a o zkrácení blokační lhůty
na prodej zařízení plynofikace z 10 na 5 let od termínu kolaudace. Zařízení by pak
mohlo být plynárenské společnosti prodáno v listopadu 2008.
O pomoc byl požádán i Krajský úřad Plzeňského kraje.
ZM vzali na vědomí.

•

Konkurz na ředitele MŠ
ZM vzali na vědomí informaci místostarosty městyse o prvním jednání konkurzní
komise na obsazení místa ředitele MŠ Chudenice.

•

Žádosti o dotace z fondů EU
ZM schválili přípravu projektové dokumentace pro čerpání finančních prostředků
z evropských fondů (mateřská škola, hasičská zbrojnice, zdravotní středisko, Starý
zámek, sokolovna, náměstí a příjezdová komunikace k zámku v Chudenicích).
ZM schválili pro Sokol Chudenice garanci spolufinancování podílu ceny projektu
rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu Na Jalovčí. Potřebné finanční prostředky
budou zaneseny do rozpočtu městyse Chudenice v r. 2008.

•

Smlouva o výpůjčce movitých kulturních památek číslo 6/2008 uzavřené mezi
Národním památkovým ústavem (zastoupené územním odborným pracovištěm
v Českých Budějovicích) a Městysem Chudenice.
ZM schválili jednomyslně.

•

Pronájem pozemků p.č. 1397/2 a 1397/3 v k.ú. Chudenice (hřiště a jeho okolní
pozemek Na Jalovčí) na dobu 15 let.
ZM schválili jednomyslně.

•

Žádost p. Jaroslava Riedla ml. o pronájem nebytových prostor v nevyužívaném
pavilonu MŠ v termínu od 31.12.2007 do 1.1.2008.
Schváleno jednomyslně.

•

Členství v Místní akční skupině Pošumaví (MAS Pošumaví), schválení stanov.
ZM jednomyslně schválili vstup Městyse, člena mikroregionu Běleč, do Místní akční
skupiny Pošumaví. Městys Chudenice souhlasí se zněním stanov MAS Pošumaví.

•

ZM schválili jednomyslně makléřskou smlouvu s firmou Alfa Broker s.r.o.
Předmětem smlouvy je m. j. pojištění majetku a odpovědnosti městyse. Podepsáním
této smlouvy byl pověřen starosta městyse.

•

Komunitní plán
ZM jednomyslně schválili návrh plánovací části "Komunitního plánu sociálních
služeb Klatovska na období 2008 - 2012" bez připomínek. ZM bere na vědomí
provázanost KPSS s realizací konkrétních opatření a aktivit k jeho naplnění
a se zabezpečením potřebných finančních prostředků.

•

Pozemek p.č. 1962/1
ZM vzali na vědomí zápis pozemku p.č. 1962/1 ostatní plocha (náměstí a příjezdová
komunikace k zámku) na list vlastnictví městyse.

•

Diskuse
ZM vzali na vědomí připomínky Jiřího Lucáka ke kvalitě vody, odmítnutí hrazení
faktur za vodné a stočné, četnosti kalibrace vodoměru a jeho záměru pozvat Českou
obchodní inspekci na místní šetření.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 21.00 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno:

……………………………………
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Sejmuto:

