Zápis

z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 15. 2. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Karel Jungvirth, Zuzana Hájková, Josef Kacerovský, Jindřich Macán,
Ing. Miroslav Matějka, Jiří Beran
Nepřítomen a omluven: Zdeněk Mlnařík
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jana Srbová, Josef Kacerovský
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Úprava rozpočtu k 31.12.2011
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
jednání o body: „Revokace usnesení – stanovení ceny za pronájem hrobového místa“,
„Pronájem místnosti v budově ZŠ“, „Ceník palivového dřeva“, „Mobiliář Starého
zámku – nájemní smlouva“, „Nájemní smlouva p. Pavla Štulce“, „Stav vodoteče na
pozemku p.č. 128/7 v k.ú. Chudenice“, „Workcamp 2012“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Úprava rozpočtu k 31.12.2011
Starosta seznámil ZM s úpravou rozpočtu. Podle ní městys Chudenice uzavřel
kalendářní rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1.210.649,86 Kč, KTK
úvěr nebyl čerpán, na účtu byl zůstatek cca 400.000,- Kč. V hospodářském výsledku
není započítána faktura ve výši cca 900 000 Kč (za výstavbu vodovodu a kanalizace
v části městysu Záblatí).
ZM schválili jednomyslně a bez připomínek úpravu rozpočtu k 31.12.2011.
4. Cena za pronájem hrobového místa a služby spojené s péčí o hřbitov – revokace
usnesení

Starosta doporučil ZM schválit 2 varianty doby pronájmu, ze kterých si občané budou
vybírat (3 nebo 10 let). Kratší dobu pronájmu nedoporučuje.
ZM jednomyslně stanovili cenu a dobu pronájmu hrobového místa a příspěvek občanů
za služby spojené s péčí o hřbitov (150,- Kč celkem – tj. 100,- Kč za hrobové
místo/rok + 50,- Kč služby/rok).
5. Pronájem nebytových prostor v budově ZŠ
ZM jednomyslně schválili záměr pronajmout nebytové prostory v budově bývalé ZŠ
Chudenice (PC učebna) za cenu 2.000,- Kč/měsíc.
6. Pravidla pro poskytování samovýrob palivového dřeva v lesích městysu
Chudenice předložil lesní hospodář p. Zdeněk Žihla.
ZM jednomyslně schválili ceník dřeva, který je součástí pravidel. Pravidla budou
schválena až po kontrole jejich znění právníky.
7. Mobiliář Starého zámku
ZM jednomyslně schválili bezplatnou zápůjčku mobiliáře s výpovědní lhůtou 12
měsíců a s dobou pronájmu na 8 let.
Starosta požádá ministerstvo kultury o vydání tohoto majetku jako zbytkový majetek
státu.
8. Nájemní smlouva p. Pavla Štulce
ZM jednomyslně schválili výpověď z nájmu bytu v MŠ Chudenice. Panu Pavlu
Štulcovi bude nabídnut uvolněný byt v Roubalově ulici.
9. Stav vodoteče na pozemku p. č. 128/7 v k.ú. Chudenice
Paní Dvořáčková upozornila starostu městyse na špatný stav vodoteče na výše
uvedeném pozemku a požádala ho o nápravu. Zabráněním odtoku vody z pozemku
totiž vzniká paní Dvořáčkové škoda na majetku (podmáčení nemovitosti).
Koryto potoka bylo zaneseno užíváním tohoto pozemku pronajímatelem (p. Bendou)
jako pastvina. Ing. Matějka se nabídl, že celou věc s p. Václavem Bendou projedná a
požádá ho o vyčištění koryta do 31.3.2012.
Tento bod jednání bude opětovně řešen na zasedání zastupitelstva v březnu t.r.
10. Workcamp 2012
ZM jednomyslně schválili pořádání „Workcampu 2012“ městysem Chudenice a OS
Otisk. Studenti budou ubytováni ve spodním pavilonu MŠ. Na celkových nákladech
(30 000,- Kč) se bude městys podílet 15 000,- Kč. Tyto náklady budou zaneseny do
rozpočtu městyse na r. 2012.
11. Diskuse
Pan Josef Kacerovský podal návrh, aby lidem, kteří se vystěhují z obecních bytů bez
řádného ukončení nájmu (opuštění bytu bez nahlášení úřadu městyse), byly k případné
dlužné částce připočítány náklady spojené s otevřením bytu a jeho uvedením do
řádného stavu.
Ing. Miroslav Matějka se zeptal pana J. Kacerovského, zda nelze najít jiné místo pro
umístění hnojiště, než je na Hájku (riziko znečištění podzemních vod tamtéž).

12. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili jednomyslně MUDr. Janu Srbovou a pana Josefa Kacerovského
ověřovateli zápisu.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.40 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Usnesení

z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 15. 2. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Změnu programu jednání.
Ověřovatele zápisu – MUDr. Janu Srbovou, p. Josefa Kacerovského.
Úpravu rozpočtu k 31.12.2011.
Stanovení ceny a doby pronájmu hrobových míst. Cena celkem 150,- Kč za hrobové
místo/rok (100,- Kč za pronájem hrobového místa, 50,- Kč za služby). Dobu si volí
nájemce (3 roky nebo 10 let.)
Záměr pronajmout místnost v budově ZŠ (bývalá počítačová učebna) za cenu 2000,Kč/měsíc.
Ceník palivového dřeva podle návrhu lesního hospodáře LHC Chudenice p. Z. Žihly.
Smlouvu o bezplatné výpůjčce mobiliáře Starého zámku na dobu 8 let, s výpovědní
lhůtou 12 měsíců.
Výpověď z nájmu bytu p. Pavlu Štulcovi.

9. Workcamp 2012, který bude pořádat městys Chudenice ve spolupráci s OS Otisk.
Náklady městyse 15 000,- Kč.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
10. Stav vodoteče na pozemku p.č. 128/7 v k.ú. Chudenice. O jeho nápravu bude požádán
p. Václav Benda (nájemce výše uvedeného pozemku).

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 2. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 28. 3. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Karel Jungvirth, Zuzana Hájková, Josef Kacerovský, Ing. Miroslav
Matějka, Jiří Beran, Zdeněk Mlnařík
Nepřítomen a omluven: Jindřich Macán,
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Mlnařík, Ing. Miroslav Matějka
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Projednání rozpočtu na r. 2012
Pronájem bytu č.7 v čp. 307 v Chudenicích
Pronájem nebytových prostor v čp. 215 v Chudenicích
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Projednání rozpočtu na r. 2012
Starosta seznámil ZM s jednotlivými položkami rozpočtu.
ZM schválili jednomyslně a bez připomínek rozpočet městyse na r. 2012. Rozpočet je
plusový s příjmy 14 682 472,- Kč a s výdaji (včetně splátky dlouhodobých výdajů)
14 500 844,- Kč.
4. Pronájem bytu č. 7 v čp. 307 v Chudenicích
Pan Šindelář požádal starostu o pronájem bytu č. 7 v čp. 307 v Roubalově ulici pro
pracovníky jeho firmy, která obnovuje cesty kolem zámku Lázeň.
ZM jednomyslně schválili záměr pronajmout do 31. 8. 2012 byt č. 7 v Roubalově ulici
čp. 307 s výší měsíčního nájmu 8 000,- Kč + energie, vodné a stočné.

5. Pronájem nebytových prostor v budově čp. 215
ZM jednomyslně schválili pronájem nebytových prostor v budově čp. 215 (počítačová
učebna bývalé ZŠ Chudenice) za cenu 2.000,- Kč/měsíc firmě Stavby mostů Praha.
6. Žádost p. Pavla Štulce
Pan Pavel Štulc p ožád al ZM o změnu rozhod nutí ve věci ukončení jeho nájemní
smlouvy na byt v MŠ Chudenice. Seznámil ZM s výší nákladů vydaných jeho rodinou
na zabydlení, zejména utěsnění oken, pořízení přímotopů a požádal je o možnost
bydlet i nadále v bytě školníka MŠ. Dále uvedl, že si uvědomuje, jak mu městys vyšel
vstříc a pomohl v době jeho nouze, kdy hledal bydlení. Pokud ZM schválí jeho žádost
o prodloužení nájemní smlouvy, resp. zrušení výpovědi, zavazuje se platit vyšší
nájemné (s ohledem na stáří a technický stav bytu).
Starosta městyse upozornil p. Štulce, že městys nedisponuje finančními prostředky na
opravu a modernizaci tohoto bytu.
Pan K. Jungvirth připomněl, že důvodem výpovědi byla také výše nájmu a volný byt
v nové výstavbě.
MUDr. J. Srbová – dalším důvodem byly hygienické podmínky – uzavírání areálu.
Pan Štulc akceptoval návrh paní Hájkové na výši měsíčního nájemného (4 000,- Kč).
ZM jednomyslně schválili revokaci usnesení ze dne 15. 2. 2012 – platí výpověď
z nájmu bytu v MŠ Chudenice. S p. Pavlem Štulcem bude sepsána nová nájemní
smlouva, která bude obsahovat mj. i povinnosti nájemníka a pronajímatele, nová výše
nájmu od 1. 4. 2012 bude činit 4 000,- Kč/měs. + energie.
7. FKSP MŠ Chudenice
ZM jednomyslně schválili znění zásady fondu: „Úroky a bankovní poplatky na účtu
FKSP MŠ Chudenice jsou příjmem a výdajem tohoto fondu.“
8. Odměna starosty
ZM schválili 7 hlasy, zdrželi se 3 (J. Kacerovský, Z. Mlnařík, D. Klíma), nikdo nebyl
proti rozdělení odměny starostovi městyse Chudenice Bc. Davidu Klímovi na
čtvrtletní platby namísto jednorázové odměny ve výši jedné průměrné měsíční mzdy
starosty na konci kalendářního roku. Odměna bude vyplácena v uvedeném intervalu
po dobu výkonu funkce nebo do změny tohoto bodu usnesení. Odměna dorovnává
finanční propad mzdového tarifu starosty a bude proplácena dle zákona jako finanční
dar za spolupráci s občanskými sdruženími ve správním obvodu městyse Chudenice.
9. Diskuse
Pan K. Jungvirth požádal ZM o schválení žádosti o zřízení věcného břemene (vstup na
rozhlednu Bolfánek a k vodojemu městysem). ZM schválili jednomyslně. Žádost
vypracuje JUDr. M. Popel.

10. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 8 hlasy Ing. Miroslava Matějku a pana Zdeňka Mlnaříka ověřovateli
zápisu, nikdo nebyl proti, jmenovaní se zdrželi hlasování.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.54 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 2. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 28.3.2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Ověřovatele zápisu – Ing. Miroslava Matějku a p. Zdeňka Mlnaříka.
2. Rozpočet městyse Chudenice na r. 2012. Rozpočet je plusový s příjmy 14 682 472,Kč a s výdaji (včetně splátky dlouhodobých výdajů) 14 500 844,- Kč.
3. Záměr pronajmout byt č.7 v Roubalově ulici č.p. 307 za 8.000,- Kč/měs. + energie.
4. Zásadu FKSP MŠ Chudenice - úroky a bankovní poplatky na účtu FKSP MŠ
Chudenice jsou příjmem a výdajem tohoto fondu.
5. Pronájem nebytových prostor v budově čp. 215 firmě Stavby mostů Praha za měsíční
nájem 2 000,- Kč.
6. Rozdělení odměny starostovi městyse Chudenice Bc. Davidu Klímovi na čtvrtletní
platby namísto jednorázové odměny na konci kalendářního roku. Odměna bude
vyplácena v uvedeném intervalu po dobu výkonu funkce nebo do změny tohoto bodu
usnesení. Odměna dorovnává finanční propad mzdového tarifu starosty a bude
proplácena dle zákona jako finanční dar za spolupráci s občanskými sdruženími
ve správním obvodu městyse Chudenice.
7. Revokaci usnesení (výpověď z nájemního bytu p. Pavlu Štulcovi). Od 1.4. 2012 bude
s p. Štulcem sepsána nová nájemní smlouva, ve které budou mj. zapracovány
povinnosti nájemníka a pronajímatele. Zároveň se upravuje od výše uvedeného
termínu výše nájemného na 4.000,- Kč + energie.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
8. Pověření JUDr. Popela vypracováním žádosti o zřízení věcného břemene - přístup
k rozhledně Bolfánek a k vodojemu.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 3. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 18. 4. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Zuzana Hájková, Josef Kacerovský, Jindřich Macán, Ing. Miroslav
Matějka, Jiří Beran, Zdeněk Mlnařík
Nepřítomen a omluven: Karel Jungvirth
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Hájková, Josef Kacerovský
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Záměr pronajmout byt č. 7/307
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Záměr pronajmout byt č. 7/307
ZM schválili jednomyslně pronájem výše uvedeného bytu do 31. 8. 2012 firmě
Zahrada Teplá, s.r.o., která byla jediným zájemcem o pronájem. Výše nájmu 8 000,Kč + energie + vodné/stočné. a bez připomínek úpravu rozpočtu k 31.12.2011.
4. Diskuse
a) Starosta městyse podal informace o případném pronájmu kuchyně v budově Úřadu
městyse Chudenice.
b) Žádosti o dotace:
• Přiznána dotace ve výši 180 000,- Kč na dokončení územního plánu
městyse
• Přiznána dotace ve výši 35 000,- Kč na prořezávku aleje v Kvapilově ulici
• Přiznána dotace ve výši 43 000,- Kč na připojení zabezpečovacího zařízení
na Bolfánku na centrální pult ochrany
• Přiznána dotace ve výši 250 000,- Kč na rekonstrukci střechy na Starém
zámku

•
•

•
•
•

Požádáno o dotaci ve výši 128 000,- Kč na nové výstavní plochy (vitríny)
pro novou expozici ve Starém zámku
Byla zamítnuta dotace ve výši 1,5 mil. Kč na 2. etapu výstavby vodovodu
a kanalizace v části městyse Záblatí. Starosta požádal o pomoc Krajský
úřad Plzeňského kraje. V současné době se žádosti podávají elektronicky
a stávající pořadník žádostí byl zrušen. Bude třeba znovu požádat o dotaci
v roce 2013.
Jsou připravovány podklady pro žádost o dotaci na záchranu fresek v kapli
sv. Anny a zpřístupnění dalších 3 místností na Starém zámku.
Novou žádost o dotaci na rekonstrukci přístupových komunikací nelze
zatím podat, neboť fond ROP byl údajně již vyčerpán „vyčerpán“.
MŠ Chudenice – dětské hřiště – žádost nebyla podána, neboť stavební úřad
požadoval po městysi platné stavební povolení na osazení 2 nových herních
prvků. Povolení nebylo z časových důvodů možné získat.

Podle informací, které má starosta městyse k dispozici, došlo v letošním roce
v Plzeňském kraji k poklesu podaných žádosti až na 55 % vůči loňskému roku.
Důvodem je vypisování krátkých lhůt pro zpracování a podání žádostí o dotaci,
náročnější technické zpracování žádostí (elektronické podání, přílohy).
5. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 8 hlasy paní Zuzanu Hájkovou a pana Josefa Kacerovského ověřovateli
zápisu, nikdo nebyl proti, jmenovaní se zdrželi hlasování.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.01 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 3. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 18. 4. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Ověřovatele zápisu – p. Zuzanu Hájkovou a p. Josefa Kacerovského.
2. Pronájem bytu č. 7 v čp. 307 v Roubalově ulici firmě Zahrada Teplá, s.r.o. Výše
nájemného 8 000,- Kč + platba spotřeby elektrické energie, vodného a stočného.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
3. Informaci starosty o podaných a přiznaných žádostech o dotace v tomto kalendářním
roce.
4. Informaci z jednání o možném pronájmu kuchyně v budově Úřadu městyse Chudenice
čp. 215.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 23. 5. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, Zuzana Hájková,
Josef Kacerovský, Zdeněk Mlnařík, Karel Jungvirth
Nepřítomen a omluven: MUDr. Jana Srbová, Jindřich Macán, Ing. Miroslav Matějka, Jiří
Beran
Ověřovatelé zápisu: Václava Soupírová, Zdeněk Mlnařík
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Úprava rozpočtu k 30.4.2012
Refinancování úvěrů na bytovou výstavbu
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Požádal o doplnění programu
jednání o tyto body: „Krátkodobý úvěr na financování rekonstrukce Starého zámku“,
„Záměr pronajmout nebytové prostory“, „Záměr pronajmout vodní plochu v části
Luh“, „Smlouva o zřízení věcného břemene“, „Charita Klatovy – žádost o příspěvek
na činnost“ a „Změna úředních hodin pro veřejnost“.
Změna programu byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Úprava rozpočtu k 30. 4. 2012
Největší rozpočtová položka byla od poslední úpravy splátka úvěru na výstavbu
vodovodu a kanalizace v Záblatí (700.000,- Kč) a doplatek úvěrů (viz níže).
ZM jednomyslně schválili úpravu rozpočtu k 30. 4. 2012 a bez připomínek.
4. Refinancování úvěru na bytovou výstavbu
Starosta městyse informoval zastupitele o konci fixačního období úvěru na bytovou
výstavbu (27.7.2012). Z důvodu nízkých úrokových sazeb v současnosti starosta
doporučil jeho refinancování. Proto předběžně oslovil 3 bankovní domy, jejich

nabídky budou do příštího zasedání upřesněny, dopracovány a předloženy ZM ke
schválení.
ZM vzali na vědomí, tento bod jednání bude řešen na dalším zasedání.
5. Doplacení úvěrů
Městys Chudenice doplatil v tomto čtvrtletí 2 úvěry – na plynofikaci a na I.etapu
výstavby vodovodu a kanalizace v Záblatí. Nadále má městys závazky na bytovou
výstavbu a kontokorentní úvěr z roku 2011.
ZM vzali na vědomí.
6. Krátkodobý úvěr
ZM schválili jednomyslně krátkodobý úvěr ve výši 1 300 000,- Kč na financování
rekonstrukce Starého zámku, který bude jištěn smlouvou o přiznané dotaci. Důvodem
pro tento úvěr je průběžné placení faktur za provedené rekonstrukční práce na Starém
zámku v Chudenicích. Úvěr bude splacen po proplacení dotace městysu.
7. Záměr pronajmout nebytové prostory
ZM jednomyslně schválili pronájem nebytových prostor jako sklady v budově úřadu
městyse, na Starém zámku, v sokolovně a ve staré požární zbrojnici.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
ZM jednomyslně schválili Smlouvu č. IV-12-0007564/001 o zřízení věcného břemene.
9. Záměr pronajmout vodní plochu v části Luh
ZM jednomyslně schválili pronájem vodní plochy v části Luh, p.č. 458 v k.ú.
Bezpravovice s ročním nájmem 386,- Kč a s dobou nájmu 10 let.
10. Charita v Klatovech – žádost o příspěvek na činnost
Městys této organizaci již přispívá tím, že od ní nevybírá nájem z pronajaté místnosti
(kancelář), neúčtuje otop, spotřebu energie, vodné/ stočné apod.
ZM zamítli jednomyslně žádost klatovské charity o další příspěvek na činnost.
11. Úřad městyse Chudenice – změna úředních hodin
ZM jednomyslně schválili změnu úředních hodin. Od 1.7.2012 nebudou úřední dny
pro veřejnost v úterý a ve čtvrtek, ostatní dny (pondělí, středa, pátek a sobota) jsou
jako úřední dny pro veřejnost zachovány. Pracovní doba administrativních pracovnic
zůstává nezměněna (včetně polední pauzy). Důvodem tohoto opatření je především
nárůst administrativy od roku 2003 cca o 230 %.
12. Diskuse
Pan Josef Kacerovský – zda je kontrola FÚ v Klatovech již ukončena a kdy budou
opraveny balkony v Roubalově ulici

Bc. David J. Klíma – kontrola FÚ stále probíhá, o pomoc byl požádán ministr financí;
předpokládané zahájení a ukončení oprav balkonů a zábradlí v bytech městyse je
naplánováno na srpen 2012
13. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 5 hlasy paní Václavu Soupírovou a pana Zdeňka Mlnaříka ověřovateli
zápisu, nikdo nebyl proti, jmenovaní se zdrželi hlasování.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.43 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

ze 4. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 23. 5. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Doplnění programu jednání.
2. Ověřovatele zápisu – p. Václavu Soupírovou a p. Zdeňka Mlnaříka.
3. Rozpočtové opatření č. 1 k 30.4.2012.
4. Krátkodobý úvěr ve výši 1 300 000,- Kč na financování rekonstrukce Starého zámku,
který bude jištěn smlouvou o přiznané dotaci.
5. Záměr pronajmout nebytové prostory jako sklady v budově úřadu městyse, na Starém
zámku, v sokolovně a ve staré požární zbrojnici.
6. Záměr pronajmout vodní plochu v části Luh, p.č. 458 k.ú. Bezpravovice s ročním
nájmem 386,- Kč a s dobou nájmu 10 let.
7. Smlouvu č. IV-12-0007564/001 o zřízení věcného břemene.
8. Úpravu úředních hodin Úřadu městyse Chudenice pro veřejnost od 1. 7. 2012.
Út, Čt – nebudou úřední dny pro veřejnost, ostatní dny zůstávají jako dosud.
Pracovní doba úředníků zůstává nezměněna.
Zastupitelé městyse zamítli
9. Žádost klatovské charity o příspěvek na činnost.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
10. Informaci starosty o doplacení dvou úvěrů – na plynofikaci a kanalizaci v Záblatí.
11. Informaci starosty o záměru refinancovat úvěry na bytovou výstavbu. Tento bod
programu bude řešen na dalším zasedání ZM.

…………………….………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 5. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 27. 6. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Karel Jungvirth, Zuzana Hájková, Josef Kacerovský, Ing. Miroslav
Matějka, Jiří Beran, Zdeněk Mlnařík, Jindřich Macán
Ověřovatelé zápisu: Josef Kacerovský, Jiří Beran
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
3. Projednání závěrečného účtu za rok 2011
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
5. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011
6. Refinancování úvěrů na bytovou výstavbu
7. Pronájem obecního majetku
8. Obnovení kontokorentního úvěru z roku 2011.
9. Další organizační záležitosti
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
jednání o body: „Prodej trafostanice v Lučici“, „Smlouva o zřízení věcného břemene“,
„Výběrové řízení na zhotovení hydrogeologického vrtu“, „Pronájem pozemků městyse
k zemědělskému využití“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Projednání závěrečného účtu za rok 2011
Starosta informoval o hospodaření městyse Chudenice v roce 2011. V uplynulém roce
se podařila snížit zadluženost městyse (doplacení úvěru na plynofikaci). Dluhová
služba poklesla z 27 % na 17,59 %. V ČR je průměrná dluhová služba 22,9 %.
S kladným hospodářským výsledkem hospodařila také příspěvková organizace MŠ
Chudenice – náklady 1 515 798,- Kč, výnosy 1 626 374,45 Kč (+ 110 576,45 Kč).
Nikdo ze ZM neměl připomínky.

ZM schválili jednomyslně závěrečný účet za rok 2011 se souhlasem s celoročním
hospodařením městyse s výhradami, na základě nichž přijme městys opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Závěrečný účet je plusový s příjmy
17 736 979,40 Kč a výdaji 16 221 734,15 Kč (rozdíl +1 515 245,25 Kč). Rozpočet je
kryt úvěry na výstavbu bytů a plynofikaci.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Se zněním zprávy seznámil ZM starosta a účetní městyse paní Jana Vlčková. Nikdo ze
ZM neměl připomínky.
ZM vzali na vědomí.
5. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011
Schválena jednomyslně a bez připomínek.
6. Refinancování úvěrů na bytovou výstavbu
ZM jednomyslně schválili refinancování úvěru na bytovou výstavbu u banky
Volksbank, jako zástava poslouží dotčené nemovitosti. Jednáním s bankou byl
pověřen starosta městyse.
7. Pronájem obecního majetku – vodní plocha v části Luh
ZM jednomyslně schválili pronájem vodní plochy v části Luh, p.č. 458 k.ú.
Bezpravovice p. Karlu Drozdovi (jediný zájemce o pronájem) s ročním nájmem 386,Kč a s dobou nájmu 10 let.
8. Pronájem obecního majetku – nebytových prostor městyse
ZM schválili jednomyslně pronájem nebytových prostor jako sklady v budově úřadu
městyse, na Starém zámku, v sokolovně a v požární zbrojnici firmě Pegisan s.r.o. do
konce kalendářního roku za částku 1 200 000,- Kč. Během disk use k tomuto bodu
programu vystoupili: Dr. Srbová (podmínky pronájmu), pan Jungvirth (způsob
proúčtování vyinkasovaných peněz) a paní Hájková (zda bude pronájem nebytových
prostor zdaněn).
9. Obnovení kontokorentního úvěru z roku 2011
ZM jednomyslně schválili obnovení kontokorentního úvěru z roku 2011 s limitem 500
tis. Kč se splatností 1 roku od podpisu smlouvy o KTK úvěru se zajištěním budoucími
rozpočtovými příjmy městyse.
10. Pronájem pozemků městyse k zemědělskému obhospodařování
ZM jednomyslně schválili záměr pronajmout pozemky městyse k zemědělskému
obhospodařování za nejvyšší nabídku, s výpovědní dobou 2 roky a na dobu neurčitou.
Celková výměra pozemků činí 26 836 ha.

11. Prodej trafostanice v Lučici
ZM jednomyslně schválili záměr prodat trafostanici v Lučici za 54 000,- Kč.
Povinností nového vlastníka bude opravit tuto stavbu do 24 měsíců od data
zrealizovaného prodeje.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene – el. přípojka k hájovně na Bolfánku
Pan K. Jungvirth informoval o zhotovení elektrické přípojky k hájovně na Bolfánku.
ZM jednomyslně schválili souhlas s věcným břemenem na elektrickou přípojku
budovy hájenky. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně ve prospěch Městyse
Chudenice. Starosta městyse byl pověřen podepsáním smlouvy.
13. Hydrogeologický vrt
ZM schválili jednomyslně příjem dotace od Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši cca 308.000,- Kč (celkové náklady 386 520,- Kč) a vypsání výběrového
řízení (podlimitu do 500 000,- Kč) na zhotovení průzkumného vrtu. Administrativou
řízení je pověřen provozovatel vodovodu a kanalizace v Chudenicích AquaŠumava
s.r.o.

14. Dotace
a) Starý zámek
KÚ PK – 70 000,- Kč vitríny do nové expozice
b) MŠ Chudenice – tato dotace je úřadem připravována; jedná se o dětské hřiště
a generální opravu přístupových cest k objektu školky
c) Hřbitov – márnice a ohradní zeď jsou nemovitými kulturními památkami; městys
Chudenice připravuje opravy obvodové zdi, vrat a fresek v kapli sv. Anny
d) Prořezání aleje v Kvapilově ulici – městys získal dotaci ve výši 35 000,- Kč na
zdravotní řez javorů v Kvapilově ulici; zároveň dojde k pokácení několika stromů.
Za tyto budou vysazeny stromy nové. Při této akci se počítá s prořezáním lípy
u památníku padlých.
ZM vzali na vědomí informaci starosty městyse o připravovaných opravách na
hřbitově (zeď, vrata, fresky kaple sv. Anny), prořezání a obnovu javorové aleje
v Kvapilově ulici, prořezání lípy u památníku padlých, vybudování dětského hřiště
v MŠ a opravy chodníku tamtéž.

15. Márnice v Poleni
Obec Poleň požádala o příspěvek na opravu márnice v Poleni. Celkové náklady činí
195 tis. Kč (dotace 50 tis. Kč).
Ing. Matějka navrhl částku 20 000,- Kč, nikdo nepodal protinávrh.
ZM schválili jednomyslně částku 20 000 Kč jako příspěvek na opravu márnice v obci
Poleň.

16. Žádost o odpuštění poplatku za odpady
Manželé Jan a Romana Štětinovi požádali o zproštění platby poplatků za odpady. Jako
důvod jmenovaní uvádějí. Štětinovi mají v čp. 267 Chudenice trvalý pobyt, nezdržují
se zde (bydlí v Klatovech), proto nevytváří odpad.
Starosta upozornil, že podle stávající legislativy nelze manž. Štětinovým vyhovět.
ZM zamítli jednomyslně.
17. Rozpočtové určení daní
ZM vzali na vědomí informaci starosty o novém rozpočtovém určení daní platném od
r. 2013.

18. Diskuse
Bez dotazů a připomínek.
19. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 9 hlasy p. Josefa Kacerovského a p. Jiřího Berana ověřovateli zápisu,
jmenovaní se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 20.57 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 5. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 27. 6. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Doplnění programu jednání.
2. Ověřovatele zápisu – p. Josefa Kacerovského a p. Jiřího Berana.
3. Závěrečný účet za rok 2011 se souhlasem s celoročním hospodařením městyse
s výhradami, na základě nichž přijme městys opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků. Závěrečný účet je plusový s příjmy 17 736 979,40 Kč a výdaji
16 221 734,15 Kč (rozdíl 1 515 245,25 Kč) .
4. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku hospodaření městyse Chudenice za rok 2011.
5. Obnovení kontokorentního úvěru z r. 2011 s limitem 500 000,- Kč se splatností do
jednoho roku od podpisu smlouvy o KTK úvěru se zajištěním budoucími
rozpočtovými příjmy městyse.
6. Refinancování úvěru na bytovou výstavbu u banky Volksbank. Jednáním s bankou byl
pověřen starosta.
7. Pronájem nebytových prostor jako sklady v budově úřadu městyse, na Starém zámku,
v sokolovně a v požární zbrojnici firmě Pegisan s.r.o. do konce kalendářního roku za
částku 1 200 000,- Kč.
8. Pronájem vodní plochy v části Luh, p.č. 458 k.ú. Bezpravovice p. Karlu Drozdovi
s ročním nájmem 386,- Kč a s dobou nájmu 10 let.
9. Příjem dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši cca 308.000,- Kč
(celkové náklady 386 520,- Kč) a vypsání výběrového řízení (podlimitu do 500 000,Kč) na zhotovení průzkumného vrtu. Administrativou řízení je pověřen provozovatel
vodovodu a kanalizace v Chudenicích AquaŠumava s.r.o.
10. Záměr pronajmout pozemky městyse k zemědělskému obhospodařování (26,8385 ha)
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 let. Vyhověno bude nejvyšší nabídce.
11. Záměr prodat trafostanici v Lučici za částku 54 000,- Kč s povinností objekt
rekonstruovat do 24 měsíců.
12. Souhlas s věcným břemenem na elektrickou přípojku budovy hájenky. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně. Starosta byl pověřen podepsáním smlouvy.
13. Příspěvek OÚ Poleň ve výši 20 000,- na opravu márnice v Poleni.

Zastupitelé městyse zamítli
14. Žádost manželů Štětinových o zproštění platby za odpady.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
15. Zprávu o výsledků přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za období 1.1.2011
do 31.12.2011.
16. Informaci účetní městyse paní Jany Vlčkové o hospodaření příspěvkové organizace
(MŠ Chudenice) zřízené městysem – náklady celkem 1 515 798,- Kč, výnosy celkem
1 626 374,45 Kč. Výsledek hospodaření je plusový (110 576,45 Kč).
17. Informaci starosty městyse o připravovaných opravách na hřbitově (zeď, vrata, fresky
kaple sv. Anny), prořezání a obnovu javorové aleje v Kvapilově ulici, vybudování
dětského hřiště v MŠ a opravy chodníku tamtéž.
18. Informaci starosty o novém rozpočtovém určení daní platné od r. 2013.

…………………….………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 6. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 26. 9. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Karel Jungvirth, Josef Kacerovský, Ing. Miroslav Matějka, Jiří Beran,
Jindřich Macán
Nepřítomni: Zuzana Hájková, Josef Beník
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Macán, Karel Jungvirth
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
3. Rozpočtová opatření č. 2 k 30.6.2012
4. Rozpočtová opatření č. 3 k 31.8.2012
5. Dotace 2012
6. Pronájem obecního majetku
7. Další organizační záležitosti
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání.
Zastupitel p. Josef Beník se omluvil prostřednictvím p. Jiřího Berana. Jako důvod své
nepřítomnosti uvedl technickou závadu na kotli. Slib ZM proto p. Beník složí
na příštím zasedání ZM.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
Starosta seznámil ZM s podpisem smlouvy s Hypoteční bankou, která nabídla lepší
podmínky pro „refinancování“ úvěru na výstavbu. Protože se nejedná o nový produkt,
ale o úpravu podmínek stávající smlouvy, nemuselo být rozhodnutí starosty městyse
podpořeno ZM.
3. Rozpočtová opatření č. 2 k 30. 6. 2012
ZM schválili jednomyslně a připomínek.

4. Rozpočtová opatření č. 3 k 31. 8. 2012
ZM schválili jednomyslně a připomínek.
5. Dotace 2012
ZM jednomyslně souhlasí s přijetím dotace od Plzeňského kraje ve výši 70 000,- Kč
na pořízení nových vitrín do vybudované expozice muzea v Chudenicích.
6. Prodej trafostanice v Lučici
ZM jednomyslně schválili prodej trafostanice v Lučici firmě ČEZ, a.s. za avizovaných
podmínek (54 000,- Kč a povinnost rekonstrukce objektu do 2 let od prodeje).
7. Ekonomický pronájem zemědělské půdy
Zájem o pronájem půdy vyjádřili p. Tomáš Janda, který nabídl cenu 1 200,- Kč/ha
+ zaplacení daně (účetní městyse upozornila, že městys tuto daň neplatí). Druhým
zájemcem byla Zemědělská společnost Žďár. Její nabídka byla: 1 500,- Kč/ha/rok
a úhrada nájmu za 3 roky zpětně (celkem 120 774,- Kč).
ZM jednomyslně schválili ekonomický pronájem zemědělské půdy městyse na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky Zemědělské společnosti Žďár. Celková výměra
pronajímané půdy (od 1.1.2013) je 26,83 ha.
8. Pronájem školní kuchyně
ZM jednomyslně schválili pronájem školní kuchyně (prostory + vybavení) v budově
městyse od 1.11.2012. Vyhověno bude nejvyšší nabídce. Tyto prostory budou
pronajaty na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Energie, vodné/stočné
a otop hradí nájemník.
9. Dar paní Růženy Staňkové
Paní Růžena Staňková nabídla městysi pozemky, které získala do svého vlastnictví
dědickým řízením.
ZM jednomyslně schválili přijetí daru od paní Růženy Staňkové, náklady spojené
s převodem pozemků hradí městys Chudenice.
10. Věcné břemeno – hájenka
ZM jednomyslně schválili revokování usnesení zasedání městyse ze dne 27.6.2012
doplněním slov „ve prospěch městyse Chudenice.“
Nové znění: „ZM souhlasí se zřízením věcného břemene přípojky budovy hájenky.
Břemeno bude zřízeno bezplatně a ve prospěch městyse. Starosta byl pověřen
podepsáním smlouvy.“
11. Děkovný dopis
ZM vzali na vědomí poděkování starosty obce Poleň chudenickým zastupitelům
za poskytnutí příspěvku na opravu a odvodnění márnice tamtéž.

12. Pozemek
Starosta informoval o plnění smlouvy z r. 2004 mezi městysem Chudenice a dr. Janou
Srbovou, která měla získat podle znění smlouvy náhradní pozemek (do dnešní doby
nebyl vybrán vhodný pozemek ani jednou ze smluvních stran). Druhou možností byla
prodejní cena, o jejíž vyplacení prodávající požádala.
ZM schválili 8 hlasy, nikdo nebyl proti, zdržela se dr. J. Srbová plnění smlouvy
z r. 2004 mezi městysem Chudenice a dr. Janou Srbovou vyplacením sjednané
finanční částky podle smlouvy.
13. Zrušení faktury
Paní Vlčková požádala o zrušení faktury z č. 52/2010 – platba Ježovy (vývoz odpadu)
ve výši 12 283,- Kč). Jednalo se o 1/3 nákladů na vývoz skládky u hřbitova. Další
obcí, kromě městyse Chudenice, byla obec Křenice, která svůj 1/3 podíl zaplatila.
14. Diskuse
Bez dotazů a připomínek.
15. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili jednomyslně p. Jindřicha Macána a p. Karla Jungvirtha ověřovateli
zápisu.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.52 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

ze 6. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 26. 9. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Ověřovatele zápisu – p. Jindřicha Macána a p. Karla Jungvirtha.
2. Rozpočtové opatření č.2 k 30.6.2012.
3. Rozpočtové opatření č.3 k 31.8.2012.
4. Přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 70 000,- Kč na nové vitríny nové expozice
ve Starém zámku.
5. Prodej budovy bez čp. - trafostanice v Lučici a pozemku st.p.č. 24 společnosti ČEZ,
a.s. za cenu 54 000,- Kč s povinností objekt rekonstruovat do 2 let od realizovaného
prodeje.
6. Ekonomický pronájem zemědělské půdy městyse Zemědělské společnosti Žďár
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky. Celková výměra pronajímané půdy
(od 1.1.2013) je 26,83 ha. Nájemní cena: 1 500,- Kč/ha/rok + úhrada nájmů za 3 roky
zpětně (celkem 120 774,- Kč).
7. Pronájem školní kuchyně (prostory + vybavení) v budově městyse od 1.11.2012.
Vyhověno bude nejvyšší nabídce. Tyto prostory budou pronajaty na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Energie, vodné/stočné a otop hradí nájemník.
8. Přijetí daru od paní Růženy Staňkové, náklady spojené s převodem pozemků hradí
městys Chudenice.
9. Revokaci usnesení ze dne 27.6.2012: “ZM souhlasí se zřízením věcného břemene
přípojky budovy hájenky. Břemeno bude zřízeno bezplatně a ve prospěch městyse.
Starosta byl pověřen podepsáním smlouvy.“
10. Plnění smlouvy z r. 2004 mezi městysem Chudenice a dr. Janou Srbovou vyplacením
sjednané finanční částky podle smlouvy.
11. Zrušení faktury z č. 52/2010 – platba Ježovy (vývoz odpadu) ve výši 12 283,- Kč.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
12. Děkovný dopis starosty obce Poleň za příspěvek na opravu márnice.
…………………….………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse
Vyvěšeno:

Sejmuto:

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

Zápis

ze 7. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 10. 10. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Karel Jungvirth, Zuzana Hájková, Josef Kacerovský, Jiří Beran,
Jindřich Macán
Nepřítomni: Ing. Miroslav Matějka, Josef Beník
Ověřovatelé zápisu: Josef Kacerovský, Jiří Beran
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Dotace Regionálního operačního programu
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
jednání o body: „Územní plán“, „Souhlas se zastavěním obecních pozemků
na Bolfánku“, „Žádost o příspěvek na babybox“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Dotace Regionálního operačního programu
Starosta městyse Bc. David Klíma seznámil ZM s připraveným projektem „Rozšíření
expozice a výstavba sociálního zázemí Starého zámku v Chudenicích“. Předpokládané
náklady jsou ve výši 9 500 000,- Kč. Městys bude kofinancovat projekt v celkové
maximální výši 1 450 000,- Kč (15 % nákladů). Starosta upozornil, že touto investicí
bude zámek staticky stabilizován, vyřešeno bude nádvoří zámku (kolny přestavěny
na sociální zařízení, na nádvoří bude opravena gotická zeď, před ní budou vystavěny
přístřešky pro vystavovanou zemědělskou a hasičskou techniku).
Starosta upozornil, že peníze z této výzvy budou alokovány do poloviny roku 2014.
Jedná se tak zřejmě o poslední možnost získat peníze na opravu Starého zámku
v tomto rozsahu.
MUDr. Jana Srbová – kde vezme městys peníze na kofinancování projektu

Bc. David J. Klíma – úsporou z rozpočtu městyse
Josef Kacerovský – je třeba tuto dotaci využít, ale musíme také dělat věci pro lidi,
musíme se zaměřit i na komunikace, opravu školky apod.
Bc. David J. Klíma - městys na své občany nezapomíná. Nevýhodou je to, že peníze
zatím zakopáváme do země – přes 8 mil. Kč do kanalizace a vodovodů (Záblatí 4,5
mil. Kč, Kout 4 mil. Kč), na jaře 2013 čeká městys oprava kanalizace v Dobrovské
ulici (250 000,- Kč), byl zadán projekt na opravu Zahradní ulice atd. Územní plán
za 750 000,-Kč je přece také pro lidi, stejně jako nová moštárna.
V této době jsou priority: dokončit vodovod a kanalizaci v Záblatí, v Dobrovského
ulici, chodník kolem MŠ a dětské hřiště tamtéž.
A pokud opravu zámku nezajistí toto zastupitelstvo, tak kdo to udělá po nás? Nebo
chceme mít ze zámku druhou sokolovnu?
ZM jednomyslně schválili: a) Předložený projekt „Rozšíření expozice a výstavba
sociálního zázemí Starého zámku v Chudenicích do ROP NUTS II JZ, prioritní osy 3
– Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu na základě výzvy ROP NUTS II JZ k předkládání žádosti.
b) Realizaci projektu „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích.
c) Předfinancování projektu „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích v celkové výši max. 9 500 000,- Kč z rozpočtu městyse
Chudenice.
d) Kofinancování projektu „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích v celkové výši max. 1 450 000,- Kč z rozpočtu městyse
Chudenice.

4. Územní plán Chudenice
Dne 12.9.2012 pořizovatel (MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování)
projednal územní plán v rozsahu tak, jak byl předložen (schválen ZM). Nikdo znění
nerozporoval, nepřipomínkoval.
ZM jednomyslně schválili projednání a vydání Územního plánu Chudenice v souladu
s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona. Návrh
Územního plánu Chudenice zpracovaný v září 2012 je nedílnou součástí tohoto
usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek
jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.
5. Souhlas se zastavěním obecních pozemků na Bolfánku
Karel Jungvirth seznámil ZM s průběhem rekonstrukce hájovny na Bolfánku, jejím
dokončením. Další připravovanou akcí OS Otisk je úprava prostor kolem hájovny.
Tento prostor bude sloužit kulturnímu vyžití (jarmarky, divadlo, předváděcí akce,

hudební vystoupení). Pro tyto účely bude plocha odvodněna, zpevněna, budou
vybudovány přístupové chodníčky, plocha bude ovětlena. V tomto prostoru bude
vybudováno mobilní podium, amfiteátr, počítá se také s prvky pro děti, ohništěm.
Uskladnění mobilních prvků bude v nově vybudovaném skladu (rozměr cca 3,5x8,0
m). OS Otisk vše konzultuje s památkovou péčí.
OS Otisk ústy svého předsedy požádalo o souhlas s využitím pozemků p.č. 1364,
1360/2 a 1362 u rozhledny Bolfánek (všechny k.ú. Chudenice) pro výstavbu
amfiteátru na kulturní akce. Schváleno jednomyslně.
6. Žádost o příspěvek na babybox
Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim požádalo o příspěvek
na inovaci a přemístění babyboxu ke vstupu klatovské nemocnice.
ZM schválili 8 hlasy, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti, příspěvek ve výši 1 000,- Kč
na inovaci a přemístění babyboxu v Klatovech ke vstupu do nové nemocnice.
7. Diskuse
Bez dotazů a připomínek.
8. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 7 hlasy paní Zuzanu Hájkovou a pana Josefa Kacerovského ověřovateli
zápisu, jmenovaní se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.50 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

ze 7. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 10. 10. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Doplnění programu jednání.
2. Ověřovatele zápisu – p. Josefa Kacerovského a p. Zuzanu Hájkovou.
3. a) Předložený projekt „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích do ROP NUTS II JZ, prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu,
oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na základě výzvy ROP
NUTS II JZ k předkládání žádosti.
b) Realizaci projektu „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích.
c) Předfinancování projektu „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích v celkové výši max. 9 500 000,- Kč z rozpočtu městyse
Chudenice.
d) Kofinancování projektu „Rozšíření expozice a výstavba sociálního zázemí Starého
zámku v Chudenicích v celkové výši max. 1 450 000,- Kč z rozpočtu městyse
Chudenice.
4. Projednání a vydání Územního plánu Chudenice v souladu s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č.
183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst.
2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona. Návrh Územního plánu Chudenice
zpracovaný v září 2012 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek
dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ
Klatovy.
5. Souhlas s využitím pozemků p.č. 1364, 1360/2 a 1362 u rozhledny Bolfánek (všechny
k.ú. Chudenice) pro výstavbu amfiteátru na kulturní akce.
6. Příspěvek ve výši 1.000,- Kč na přemístění babyboxu v klatovské nemocnici.

…………………….………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 8. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 24. 10. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Karel Jungvirth,
Zuzana Hájková, Josef Kacerovský, Jindřich Macán, Josef Beník, Ing. Miroslav
Matějka
Nepřítomni: Václava Soupírová, Jiří Beran
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Hájková, Jindřich Macán
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Pronájem obecního majetku
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
jednání o body: „Územní plán“, „Souhlas s umístěním stavby na Bolfánku“ a „Žádost
o příspěvek na babybox“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Slib zastupitele
Pan Josef Beník složil slib zastupitele. Mandát zastupitele mu vznikl dne 27.6.2012.
ZM vzali na vědomí.
3. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
4. Pronájem obecního majetku
ZM jednomyslně schválili pronájem školní kuchyně (prostory a vybavení) v budově
městyse p. Janu Razákovi - od 1.11.2012, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
12 měsíců. Nájem činí 5000,- Kč/měsíc. Energii, vodné/stočné a otop hradí nájemník.
Elektrická energie bude hrazena podle spotřeby, teplo výpočtem cen obvyklé
v Klatovech. Pan Jan Razák byl jediným zájemcem o pronájem.

5. Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta městyse předložil ZM k prostudování dvě verze výše uvedené vyhlášky (liší
se v ceně za poskytovanou službu). Schválena bude na příštím jednání jedna z nich.
Vyhláška je nutnou podmínkou pro povolení shromažďování, sběr, vývoz, přepravu,
využívání a odstraňování komunálního odpadu (účinnost 1.1.2012) městysu v dalším
období. ZM musí mj. zvážit, zda dojde ke schválení poplatku ve stávající výši, nebo
bude tento poplatek za uvedenou službu navýšen.V této souvislosti starosta upozornil,
že městys ročně doplácí ze svého rozpočtu na tyto služby občanům nemalé finanční
prostředky (cca 250 000,- Kč). Pokud ZM schválí zdražení služby, budou ušetřené
peníze použity na zvelebení městyse a spádových obcí.
ZM vzali na vědomí.
6. Další organizační záležitosti
ZM jednomyslně schválili zvýšení poplatku za služby občanům – vyvážení odpadu
obecním traktorem a valníke na 400,- Kč/h, minimálně však 300/hod.
7. Diskuse
Bez dotazů a připomínek.
8. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 7 hlasy paní Zuzanu Hájkovou a pana Jindřicha Macána ověřovateli
zápisu, jmenovaní se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.03 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 8. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 24. 10. 2012
v zasedací místnosti městyse

Zastupitelé městyse schválili:
1. Změnu programu jednání.
2. Ověřovatele zápisu – paní Zuzanu Hájkovou a pana Jindřicha Macána.
3. Pronájem školní kuchyně (prostory a vybavení) panu Janu Razákovi – od 1.11.2012,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Spotřebu elektrické energie, otop,
vodné a stočné hradí nájemník.
4. Zvýšení poplatku za služby občanům – vyvážení odpadu obecním traktorem a
valníkem (400,- Kč/h, min. 300,-Kč).
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
5. Slib zastupitele pana Josefa Beníka.
6. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 9. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 3. 12. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, Jiří Beran, Josef
Kacerovský, MUDr. Jana Srbová, Ing. Miroslav Matějka, Jindřich Macán, Josef Beník
Nepřítomni a omluveni: Zuzana Hájková, Karel Jungvirth
Ověřovatelé zápisu: Jiří Beran, Josef Beník
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Pronájem obecního majetku
Úprava rozpočtu k 31.10.2012
Směrnice pro provedení inventarizace
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.00 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
jednání o tyto body: „Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“. MUDr. Jana Srbová požádala doplnit program jednání
o „Zřízení vyhrazeného parkoviště u zdravotního střediska“.
Změna programu byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Záměr pronajmout obecní majetek – nebytové prostory v čp. 215 a v čp. 270
Starosta městyse seznámil ZM se záměrem pronajmout obecní majetek:
a) Pronájem kanceláře ve 3. NP v budově čp. 215 v Chudenicích na dobu určitou
(1 rok), cena 1 000,- Kč/měsíc (celkové náklady).
MUDr. Srbová – upozornila na nutnost vyřešit pohyb cizích osob v budově během
provozu kanceláře
ZM schválili jednomyslně.

b) Pronájem prázdného pavilonu MŠ v Chudenicích (Plamet) od 1.1.2013 na dobu
určitou 1 roku.
Nájemné bude stanoveno na základě došlých nabídek.
ZM schválili 8 hlasy, nikdo nebyl proti, zdržel se Ing. Matějka.
Nabídky pro oba pronájmy je možné zasílat v zalepených obálkách na úřad městyse
v Chudenicích do 18.12.2012 do 14.00 h.Pronájem obou nebytových prostor
od 1.1.2013.
4. Úprava rozpočtu k 31. 10. 2012
ZM jednomyslně a bez připomínek schválili úpravu rozpočtu k 31. 10. 2012.
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vyhláška byla zkontrolována Ministerstvem vnitra ČR, které její znění nerozporovalo.
ZM zvažovali navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Pro zvýšení tohoto
poplatku byli 3 (V.Svatoň, MUDr. J. Srbová, Ing. M. Matějka), ostatní byli proti
navýšení. Cena za tyto služby zůstala na stejné výši jako v r. 2012.
Vyhláška byla schválena 7 hlasy, 2 byli proti (V.Svatoň, MUDr. J. Srbová), nikdo
se nezdržel.Účinnost vyhlášky je 1.1.2013.
6. Vyhrazené parkoviště u zdravotního střediska
MUDr. Srbová seznámila s využíváním parkovací plochy před ZS – je z větší části
využívána k parkování vozidel majitelů okolních nemovitostí. Pacienti proto nemají
kde zaparkovat. Mnozí řidiči zaparkují své vozidlo před vjezd do dvora střediska,
čímž znemožní dr. Srbové v případě potřeby návštěvu akutního případu a ohrozí tak
život pacienta.
ZM jednomyslně schválili vyhrazené parkoviště před zdravotním střediskem podle
platné legislativy, parkoviště bude opatřeno platným dopravním značením. Vyhrazení
parkovacích míst bude zajištěno i pro klienty poštovního úřadu v Chudenicích.
7. Diskuse
Pan Josef Beník – hovořil s MUDr. Bradou o možné výměně oken v jeho ordinaci
(náklady by šly na vrub lékaře)
MUDr. Jana Srbová potvrdila, že o opravě/výměně oken ve středisku se starostou také
opakovaně hovořila, pro ni je důležitější plošina pro imobilní pacienty; pokud bude ale
přistoupeno k výměně oken, měl by se nejdříve udělat rozpočet na tuto akci, potom
dohodnout její kofinancování (městys - lékaři)
Bc. David J. Klíma – o stavu oken ve středisku ví, pro nadcházející dva roky jsou
prioritami vodovod a kanalizace v Záblatí a opravy v MŠ Chudenice (chodník, dětské
hřiště), Zahradní ulice a ve zdravotním středisku plošina pro imobilní pacienty.
S dr. Bradou se domluví.
8. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 7 hlasy pana Jiřího Berana a pana Josefa Beníka nikdo nebyl proti,
jmenovaní se zdrželi hlasování.

Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.06 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

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

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

Usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 3. 12. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Doplnění programu jednání.
2. Ověřovatele zápisu – p. Jiřího Berana a p. Josefa Beníka.
3. Rozpočtové opatření č. 4 k 31.10.2012.
4. Pronájem obecního majetku – nebytové prostory (kanceláře ve 3.NP) v budově čp.
215 v Chudenicích na dobu určitou (1 rok), od 1.1.2013, cena 1 000,- Kč/měsíc.
Zájemci mohou své nabídky zasílat v zalepených obálkách na úřad městyse Chudenice
do 18.12.2012 do 14.00 h.
5. Pronájem obecního majetku – nebytových prostor pavilonu MŠ Chudenice (čp. 270).
Doba pronájmu – od 1.1.2013 (doba určitá – 1 rok). Zájemci mohou nabídky zasílat
v zalepených obálkách na úřad městyse Chudenice do 18.12.2012 do 14.00 h.
6. Směrnici pro provedení inventarizace majetku městyse.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
8. Vyhrazené parkoviště pro zdravotní středisko a poštu v Chudenicích. Počet
parkovacích stání a doba, po kterou bude parkování před těmito objekty vyhrazeno
bude stanoveno na základě platné legislativy.

…………………….………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 10. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 18. 12. 2012
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, Karel Jungvirth,
Josef Kacerovský, Ing. Miroslav Matějka, Jiří Beran, Jindřich Macán, Zuzana
Hájková
Nepřítomni: MUDr. Jana Srbová, Josef Beník
Ověřovatelé zápisu: Josef Kacerovský, Karel Jungvirth
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
Rozpočtové provizorium na rok 2013
Rozpočet – sociální fond na rok 2013
Pronájem obecního majetku
Další organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.00 h starosta městyse Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Požádal o doplnění programu
jednání „Výběr dodavatele dětského hřiště“. Změna programu jednání schválena
jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2013
Starosta upozornil ZM, že nový rozpočet byl sestaven podle starých pravidel,
nezohledňuje nové rozpočtové určení daní (RUD) v takové míře, v rozpočtu jsou
kalkulovány jen 50% příjmy z výnosu daní z nemovitostí. Veškeré položky rozpočtu
byly stanoveny na základě střízlivé úvahy.
Starosta upozornil zejména na tyto položky rozpočtu (ve výdajích):
Kanalizace v Dobrovského ulici – důvodem zařazení tohoto výdaje je zřejmě
pochybení při výstavby kanalizační přípojky k nemovitosti p. Kaliny. Tímto zásahem
d ošlo zřejmě k rozvolnění staré kanalizace a samoolnému vyústění odpadních vod
do studny paní Dostálové.

Základní školství – neinvestiční dotace obcí na žáky bude vyplácena jen za r. 2012
(nové RUD s tímto opatřením nepočítá; příspěvky na všechny žáky budou dostávat
školy přímo od svých zřizovatelů).
Starosta oznámil ZM, že dnes podepisoval v Domažlicích smlouvu o přidělení dotace
na sanaci vlhkosti základů kaple sv. Anny ve výši 14 000 € (Dispoziční fond).
Finanční rezervu rozpočtu chce starosta použít na dokončení kanalizace a vodovodu
v Záblatí a na připravení projektové dokumentace na rekonstrukci Zahradní ulice.
Ing. Matějka: zda je možné změnit vytápění v MŠ, ve středisku a v bývalé ZŠ.
Starosta Bc. Klíma: o možnosti čerpání dotace na změnu vytápění je informován, již
proběhla jednání s firmou, která provede energetický audit; bude řešeno jako
samostatné žádosti o dotaci; náklady na tuto akci budou zakalkulovány do rozpočtu
městyse.
K. Jungvirth – upozornil na potřebu zpracování nových propagačních materiálů
městyse a jeho památek.
ZM schválili jednomyslně a připomínek.
4. Sociální fond – rozpočet na rok 2013
Schváleno jednomyslně.
5. Pronájem obecního majetku
a) ZM jednomyslně schválili pronájem nebytových prostor v budově bývalé ZŠ
p. A. Köhnleinovi za avizovaných podmínek. Pan Köhnlein byl jediný zájemce
o pronájem.
b) ZM schválili 8 hlasy, Ing. Matějka se zdržel, nikdo nebyl proti, pronájem
nebytových prostor MŠ Chudenice (dolní pavilon) za cenu 5 200,- Kč/měs. na
dobu jednoho roku (od 1.1.2013). Ing. Matějka byl jediný zájemce o pronájem.
6. Výběr dodavatele na dětské hřiště MŠ Chudenice
Starosta požádal ZM o výběr dodavatele na dětské hřiště v MŠ Chudenice. Do soutěže
se přihlásily firmy (ceny jsou uvedeny vč. DPH):
Bonita Group Service s.r.o.: 286 764,- Kč
Tewiko systems:
216 768,- Kč
TR Antoš:
231 420,- Kč
Tomovy parky:
299 641,- Kč
První dvě uvedené firmy mají ve svých nabídkách herní prvky kovové a plastové.
Dřevěné prvky mají pouze jako doplněk. Zbylé dvě firmy pracují výhradně se dřevem.
V nabídkách a v grafických návrzích firmy používaly dvouhoupačky, pružinové
houpačky, kládové houpačky, kolotoč, věž se skluzavkou, panel, lavičky, koše
na odpadky, houpačku ptačí hnízdo.
Firma Tomovy parky měla ve své nabídce navíc 2 koše na basketbal a 2 branky.
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotaci ve výši až 70 %.
ZM schválili jednomyslně jako dodavatele na dětské hřiště MŠ Chudenice firmu TR
Antoš.
7. Diskuse
Bez dotazů a připomínek.

8. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili jednomyslně p. Josefa Kacerovského a p. Karla Jungvirtha ověřovateli
zápisu.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 19.32 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 10. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 18. 12. 2012
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
Ověřovatele zápisu – p. Josefa Kacerovského a p. Karla Jungvirtha.
Doplnění programu jednání.
Rozpočtové provizorium na rok 2013.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2013.
Pronájem nebytových prostor v budově ZŠ Chudenice p. A. Köhnleinovi.
Pronájem dolního pavilonu MŠ Chudenice Ing. M. Matějkovi na dobu 1 roku (od
1.1.2013) za cenu 5 200,-Kč/měs.
7. ZM schválili jednomyslně jako dodavatele na dětské hřiště MŠ Chudenice firmu TR
Antoš.

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

…………………….………..
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

