Zápis

z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 19. 2. 2014
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Karel Jungvirth, Jindřich Macán, Zuzana Hájková,
MUDr. Jana Srbová, Josef Beník
Nepřítomni a omluveni: Mgr. Vladimír Svatoň, Josef Kacerovský, Ing. Miroslav Matějka,
Jiří Beran, Václava Soupírová
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Hájková, Josef Beník
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
3. Projednání smlouvy s ROP Jihozápad – rekonstrukce ulice u Černínského zámku
v Chudenicích
4. Další organizační záležitosti
5. Diskuse
6. Usnesení
7. 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 „Rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu městyse Chudenice
k 31.12.2013“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Rozpočtové opatření č. 4
ZM schválili jednomyslně rozpočtové opatření č. 4 – úpravu rozpočtu městyse
Chudenice k 31.12.2013.
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, ZM jednomyslně schválili kompetenci starosty městyse
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou
položku do 1 000 000,- Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po chválení rozpočtového opatření starostou.

4. Projednání smlouvy s ROP Jihozápad – rekonstrukce ulice u Černínského zámku
v Chudenicích
ZM projednali a jednomyslně schválili Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce
přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích – I. etapa“
(registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02784).
5. Diskuse
Beník Josef – informace o ustavující schůzi fotbalového družstva mužů dne 22.2.2014
6. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili jednomyslně p. Zuzanu Hájkovou a p. Josefa Beníka ověřovateli zápisu.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 18.50 h.
Zapsal: Bc. David Klíma

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 19. 2. 2014
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce přístupových komunikací k významným
památkám
v Chudenicích
–
I.
Etapa
(registrační
číslo
projektu:
CZ.1.14./1.5.00/26.02784).
2. Rozpočtové opatření č. 4 – úpravu rozpočtu městyse Chudenice k 31.12.2013.
3. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 1 000 000,Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou.
4. Ověřovatele zápisu – p. Josef Beník a pí.Zuzana Hájková.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
5. Informaci zastupitele Josefa Beníka o ustavující schůzi fotbalového družstva mužů
dne 22.2.2014.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

z 2. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 26. 3. 2014
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Karel Jungvirth, Josef Kacerovský, Jiří Beran, Jindřich Macán, Josef
Beník
Nepřítomni a omluveni: Ing. Miroslav Matějka, Zuzana Hájková
Ověřovatelé zápisu: Václava Soupírová, Josef Kacerovský
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
3. Rozpočet městyse Chudenice na rok 2014
4. Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
5. Rekonstrukce Mírového náměstí – II. etapa
6. Sbírka na rekonstrukci kostela v Chudenicích
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 a požádal o doplnění programu
jednání o body: „Konkurz MŠ Chudenice“, „Provoz srážkoměru na čp. 215“
a „Navýšení jednotlivých rozpočtových položek – revokace usnesení zasedání ZM ze
dne 19. 2. 2014“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Rozpočet městyse na rok 2014
Starosta seznámil ZM s jednotlivými položkami rozpočtu.
Josef Kacerovský – co se rozumí pod položkou správcovství lesy, co zahrnuje položka
OZ a sankce dětské hřiště; proč městys vrací dotaci + platí sankci; bude trvat na
prošetření vratky dotace kontrolním výborem; nemůže hlasovat, není mu lhostejné
hospodaření městyse
ZM schválili 8 hlasy rozpočet městyse na rok 2014, pan Kacerovský byl proti, nikdo
se nezdržel.

4. Rozpočet sociálního fondu na r. 2014
ZM schválili jednomyslně.
5. Rekonstrukce Mírového náměstí – II. etapa
Starosta seznámil ZM s projektem rekonstrukce náměstí v Chudenicích. Nikdo ze
zastupitelů neměl k projektu připomínky a návrhy na jeho změnu.
ZM jednomyslně schválili:
a) Předložení projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa“ do ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osy
1 – Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na základě
31. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad k předkládání žádostí.
b) Realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám
v Chudenicích – II. etapa“.
c) Předfinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa“ v celkové výši max. 8 500 000,- Kč
z rozpočtu městyse Chudenice.
d) Kofinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa“ v celkové výši max. 1 275 000,- Kč
z rozpočtu městyse Chudenice.
6. Sbírka na rekonstrukci kostela v Chudenicích
Generální oprava chudenického kostela by měla stát cca 10 mil. Kč, farnost přispěje
150 000,- Kč, hrabě Karel Eugen Czernin přislíbil 300 000,- Kč, starosta k dnešnímu
dni otevřel u Komerční banky, a.s. účet pro účely sbírky.
Karel Jungvirth – jak bude sbírka prakticky probíhat?
David Klíma – informace o sbírce budou v novinách, ve zpravodaji, na letáčcích,
osloveni budou právnické i fyzické osoby; žadatelem je farnost, nositelem městys
Ing. Kuneš – zda bude možné složit peníze na úřadu městyse
David Klíma – bude možné složit peníze na úřadu městyse v Chudenicích
ZM jednomyslně schválili konání veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jana Křtitele
v Chudenicích. Číslo konta vedeného u KB, a.s. je 40070257/0100.
7. Konkurz MŠ Chudenice
Starosta seznámil ZM s vyjádřením Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly,
podle kterého nebyly naplněny důvody pro odvolání ředitelky MŠ, doporučují ZM
zrušit pozastavená usnesení. ZM vzali na vědomí posouzení legitimity rozhodnutí
zastupitelstva městyse odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR.
ZM jednomyslně zrušili usnesení ze dne 13. 11. 2013 – odvolání paní Dany Andrlové
z funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace na základě
stížnosti zákonných zástupců přijaté dne 13. 11. 2013 na zasedání zastupitelstva
městyse, dále ZM zrušili usnesení ze dne 13. 11. 2013 – trvání pozdě vyhlášeného
konkurzu na obsazení funkce ředitele MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové
organizace ze dne 8. 7. 2013 a zastavili projednání stížnosti zákonných zástupců
přijaté dne 13. 11. 2013 na zasedání ZM.
Ředitelka MŠ Chudenice paní Dana Andrlová podala žádost o uvolnění z funkce (dne
25. 11. 2013) k 31. 7. 2014. Starosta městyse její rezignaci přijal, ZM ji vzali na
vědomí. Z tohoto důvodu ZM vyhlásili konkurzní řízení na obsazení vedoucího

pracovního místa ředitele MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.
Náležitosti vyhlášení konkurzu budou podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, jsou stanoveny v příloze, která
je nedílnou součástí návrhu usnesení.
Přihlášky do konkurzu mohou uchazečky podávat do 9. 5. 2014, 14.00 h na úřadu
městyse v zalepené obálce s nápisem „Konkurz MŠ Chudenice“.
ZM jednomyslně schválili jmenování komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace ve složení:
Mgr. Vladimír Svatoň (předseda), Jindřich Macán (člen určený zřizovatelem), Pavla
Faberová (pověřena tajemnicí konkurzní komise). Další členové konkurzní komise
budou nominování podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí.
ZM souhlasí s účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkurzní komise.
8. Návrh smlouvy za provoz srážkoměru KÚ Plzeňského kraje na budově čp. 215
ZM jednomyslně schválili.
9. T-Mobile Czech Rebublic, a.s.
ZM schválili přidání jedné antény T-Mobile Czech Republic a.s. na rozhledně
Bolfánek v Chudenicích. ZM ukládá společnosti opravu stávajících prvků.

10. Revokace usnesení ze dne 19. 2. 2014
ZM schválilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 1 300 000,Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou.
11. Faktura č. 60/2004
ZM jednomyslně schválili změnu kategorizace zálohové faktury č. 60/2004 na
nákladovou.

12. Diskuse
Josef Kacerovský podal informaci o znovuzaložení chudenické kopané, ustavující
schůze se konala dne 30. 3. 2014, od podzimu 2014 budou fotbalisté soutěžit
David Klíma – potřebuji vědět, s kým mám z fotbalistů jednat, kdo je v představenstvu
chudenické kopané; se Sokolem Chudenice byla dohodnuta oprava sprch ve
sportovním areálu, městys uvolnil na tuto opravu 70 000,- Kč
Jana Vlčková podala informaci o novele zákona o příjmech od 1. 1. 2014.
Karel Jungvirth – blíží se volby do obecního zastupitelstva, musíme stanovit počet
členů ZM

13. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 6 hlasy paní Václavu Soupírovou a pana Josefa Kacerovského
ověřovateli zápisu, jmenovaní se zdrželi, nikdo nebyl proti.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 20.18 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 2. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 26.3.2014
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Ověřovatele zápisu – paní Václavu Soupírovou a pana Josefa Kacerovského.
2. Doplnění programu jednání.
3. Rozpočet městyse Chudenice na rok 2014 – příjmy 29 184 250,- Kč, výdaje
26 474 431,- Kč.
4. Rozpočet sociálního fondu na r. 2014.
5. Předložení projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám
v Chudenicích – II. etapa“ do ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osy 1 – Dostupnost
center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na základě 31. kola výzvy
ROP NUTS II Jihozápad k předkládání žádostí.
6. Realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám
v Chudenicích – II. etapa“.
7. Předfinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa“ v celkové výši max. 8 500 000,- Kč z rozpočtu
městyse Chudenice.
8. Kofinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa“ v celkové výši max. 1 275 000,- Kč z rozpočtu
městyse Chudenice.
9. Návrh smlouvy za provoz srážkoměru.
10. Konání veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích. Číslo konta
vedeného u KB, a.s.: 40070257/0100.
11. Přidání jedné antény T-Mobile Czech Republic a.s. na rozhledně Bolfánek
v Chudenicích. ZM ukládá společnosti opravu stávajících prvků.
12. Zrušení usnesení ZM ze dne 13.11.2013 – „Odvolání paní Dany Andrlové z funkce
ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace na základě stížnosti
zákonných zástupců přijaté dne 13.11.2013 na zasedání zastupitelstva městyse.“
13. Zrušení usnesení ZM ze dne 13.11.2013 – „Trvání pozdě vyhlášeného konkurzu
na obsazení funkce ředitele MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace,
ze dne 8.7.2013.“
14. Zastavení projednání stížnosti zákonných zástupců přijaté dne 13.11.2013.

15. Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele MŠ
Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Náležitosti vyhlášení konkurzu
podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení.
16. Jmenování komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Chudenice,
okres Klatovy, příspěvkové organizace ve složení: Mgr. Vladimír Svatoň (předseda),
pan Jindřich Macán (člen určený zřizovatelem), paní Pavla Faberová byla pověřena
tajemnicí konkurzní komise. Dalšími členy konkurzní komise budou nominováni
podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisí.
17. Souhlas s účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkurzní komise.
18. Revokaci usnesení ze dne 19.2.2014 – ZM schválilo:„V souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty
městyse k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem
na jednotlivou položku do 1 300 000,- Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo
na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.
19. Změnu kategorizace zálohové faktury č.60/2004 na nákladovou.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
20. Posouzení legitimity rozhodnutí zastupitelstva obce odborem dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra.
21. Rezignaci paní Dany Andrlové, ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové
organizace ke dni 31.7.2014.
22. Informaci paní Jany Vlčkové o novelizaci zákona o příjmech od 1.1.2014.
23. Připomínky občanů.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

ze 3. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 25. 6. 2014
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, MUDr. Jana Srbová, Josef Beník
Ověřovatelé zápisu: Karel Jungvirth, Josef Beník
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
3. Úprava rozpočtu k 30. 4. 2014
4. Závěrečný účet za rok 2013
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
6. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2013
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. Požádal o doplnění programu
jednání o tyto body: „Obnova a navýšení KTK úvěru“, „Stanovení počtu zastupitelů
pro volební období 2014 - 2018“, „Kostel sv. Jana Křtitele“, „Třístranná smlouva“,
„Odkoupení pozemku p. č. 444 v k. ú. Chudenice“, „Pronájem koupaliště ve dnech
1. – 3. 8. 2014“ a „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pošumaví“.
Změna programu jednání byla schválena jednomyslně.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Úprava rozpočtu k 30. 4. 2014
Přijata jednomyslně.
4. Závěrečný účet za rok 2013
ZM schválili jednomyslně závěrečný účet za rok 2013 se souhlasem s celoročním
hospodařením městyse.
Závěrečný účet je plusový s příjmy 19 830 519,51 Kč a výdaji 18 765 116,98 Kč
(rozdíl + 1 065 402,53 Kč).
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za r. 2013
byla ZM přijata 10 hlasy, p. Josef Kacerovský se zdržel, nikdo nebyl proti.

V hospodaření městyse nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na
hospodaření územního celku městys Chudenice v budoucnosti. Zpráva proto
neobsahuje nápravná opatření, která by měla být na tomto zasedání přijata.
J. Kacerovský – kolik stojí audit soukromé organizace a proč není využíván audit KÚ
Plzeňského kraje
D. Klíma – cca 60 000,- Kč/rok, audit zpracovává HZ Plzeň, součástí je metodická
pomoc z jejich strany během roku
6. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2013
S účetní závěrkou seznámila ZM účetní městyse paní J. Vlčková. ZM schválili účetní
závěrku za rok 2013 jednomyslně a bez připomínek.
7. Účetní závěrka MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace za r. 2013
Schválena jednomyslně a bez připomínek.
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Chudenice pro volební období
2014 - 2018
Před 8 lety byl počet ZM 7, v tomto volebním období 11. Starosta městyse doporučil
ponechat 11 členů zastupitelstva městyse Chudenice.
Karel Jungvirth – statutárem městyse by nemusel být starosta, ale rada městyse, pokud
bude počet členů zastupitelstva 15. Tuto variantu konzultoval s dalšími, např. starostou
města Švihov dr. Petrusem (nedoporučil).
V. Soupírová – v případě rady bude rozpočet více zatížen finančně
D. Klíma – jedná se o další navýšení kapitoly zastupitelstvo o 110 – 130 000,- Kč/rok;
rada přebírá některé pravomoci v rozhodování zastupitelstva; radu nemají ani tyto
obce Švihov, Koloveč, Nýrsko, Janovice nad Úhlavou
ZM schválili 10 hlasy, K. Jungvirth se zdržel, nikdo nebyl proti počet členů
zastupitelstva městyse Chudenice pro volební období 2014 – 2018 na 11.
9. Kontokorentní úvěr
ZM jednomyslně schválili obnovení kontokorentního úvěru z r. 2013 s navýšením
limitu na 1 000.000,- Kč se splatností do jednoho roku od podpisu smlouvy o KTK
úvěru se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy městyse. K tomuto kroku se ZM
rozhodli z důvodu potřeby kofinancování investičních akcí, na které získal městys
dotace. Možnost navýšení KTK na výše uvedenou částku, resp. získání krátkodobého
úvěru na předfinancování realizace rekonstrukce komunikace ke Starému zámku
apod. starosta konzultoval s pracovníky ČS, a.s., kteří s ohledem na dobrou kondici
hospodaření městyse doporučili navýšení KTK úvěru.
10. Třístranná smlouva
ZM jednomyslně schválili třístrannou smlouvu mezi paní Barborou Černou, RWE
GasNet, s.r.o. a městysem Chudenice na zřízení věcného břemene (sloupek na měření
spotřeby + přípojka).
11. Koupě pozemku u MŠ Chudenice
Paní Čadová nabídla svůj pozemek p.č. 5/9 v k. ú. Chudenice, výměra 444 m2
(pozemek u MŠ Chudenice) k prodeji za částku 20 000,- Kč. Podle znaleckého
posudku je jeho hodnota 19 590,- Kč.
ZM schválili jednomyslně odkoupení pozemku p. č. 5/9 v k. ú. Chudenice o výměře
444 m2 za 20 000,- Kč, náklady spojené s prodejem hradí kupující.

12. Pronájem koupaliště
Pan Karel Topič požádal o pronájem celého koupaliště ve dnech 1.8. – 3.8.2014.
J. Macán – je nutné zajistit odečet spotřeby elektrické energie
K. Jungvirth, J. Beník – doporučují pronajmout jen část areálu, veřejnost by měla mít
možnost se v této době jít vykoupat
ZM jednomyslně schválili pronájem části koupaliště p. Karlu Topičovi ve dnech 1.8. –
3.8.2014 za 2 000,- Kč. Jedná se o část ohraničenou plotovými sloupky, zázemí
kuchyně, sprch a WC. Veřejnost bude mít volný přístup k vodní ploše a k přilehlému
pozemku.
13. Informace o konkurzu na ředitele MŠ Chudenice podal místostarosta městyse. ZM
vzali na vědomí jmenování paní MgA. et Bc. Ivy Tesařové ředitelkou MŠ Chudenice,
okres Klatovy, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014 na dobu 6 let.
14. Elektronická aukce elektrické energie
ZM vzali na vědomí výsledek elektronické aukce na dodavatele elektřiny na spotřebu
28 odběrných míst městyse Chudenice. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou je
společnost Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.
Městys ročně uspoří při stávajícím odběru 59 049 Kč.
15. Kostel sv. Jana Křtitele
Farnost Švihov získala dotaci ve výši cca 8,5 mil. Kč na generální rekonstrukci
a částečné zpřístupnění objektu. Z 15 žádostí o dotaci na opravu sakrálních památek
uspěly dvě. Kromě Chudenic byl podpořen Arciděkanský kostel v Klatovech (oprava
střechy).
V současné době proběhla téměř všechna výběrová řízení (stavba, interiér a hodinový
stroj). Dnes je výše nákladů na opravu kostela (vč. administrace, propagace…)
cca 7,2 mil. Kč.
Na posledním zasedání ZM byla schválena sbírka na jistinu k úvěru. Do dnešní doby
přispěla farnost Švihov 200 000,- Kč, hrabě Czernin 300 000,- a obec Křenice
20 000,- Kč, obec Ježovy je v jednání. Budou osloveni občané a firmy (je potřeba
získat 650 000,- Kč).
Farnost Švihov se obrátila na městys Chudenice o získání finančního příspěvku na
jištění jejího podílu. Starosta navrhl jistit vlastní podíl farnosti Švihov při generální
opravě kostela sv. Jana Křtitele do výše 650 000,- Kč z rozpočtu městyse Chudenice
(v závislosti na výsledku veřejné sbírky). Dále starosta upozornil, že městys již 11 let
každoročně podporuje opravu kostela (výše ročního příspěvku od 50 – 70 000,-),
dosud se podařilo opravit jen střechu, vklad obce byl do té doby cca 600 000 Kč. Teď
je tady možnost opravit kostel generálně za stejný jednorázový vklad jako dosud
za všechna léta předtím. Tato stavba si naši pozornost zaslouží, neboť se jedná o
nejcennější památku naší obce a okolí, v kostele se dochoval původní zvon z r. 1496,
unikátní oltář (v této době je v Praze na mezinárodní putovní výstavě sakrálních
památek). Právě oltář, pokud nebude kostel opraven, by mohl být převezen do Národní
galerie v Praze či do Diecézního muzea v Plzni.
V rámci projektu bude kostel zpřístupněn veřejnosti, např. věž bude adaptována na
vyhlídkovou věž. V kostele se bude vybírat vstupné (polovina vstupného bude patřit
farnosti, druhá městysu).
O. Vlasák – proč nebyl tento bod uveden na pozvánce v oficiálním programu; měli by
se k opravě kostela vyjádřit lidé z Chudenic; kolik času je na rozhodnutí v této věci;
když se již utratilo cca 100 000,- Kč, proč utrácet další peníze?

J. Kacerovský – chci, aby kostel pěkně vypadal, chceme vidět i pěkné Chudenice; tato
částka je velká; raději budu přispívat každý rok, budu-li na to mít; musíme pro lidi
něco udělat; jsem křesťan, nemůžeme-li si to dovolit, nedělal bych to
O. Vlasák – výše vstupného
D. Klíma – 60 – 80,- Kč dospělí, 40,- Kč děti; upozornil, že peníze na generální
opravu kostela byly získány teď, proto nelze dál čekat a je nutné peníze najít teď; ani
bohaté obce nerealizují opravy a rekonstrukce z vlastních zdrojů, využívají dotací
Z. Kalina – 200 000,- Kč je příspěvek farnosti, 600 000,- Kč obce – z tohoto je vidět,
komu na tom více záleží
ZM schválili 7 hlasy, jeden byl proti (J. Kacerovský), tři se zdrželi (J. Beník, J. Beran,
J. Macán) jištění vlastního podílu farnosti Švihov při generální opravě kostela sv. Jana
Křtitele do výše 650 000,-Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
16. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví
Starosta seznámil ZM s novým plánem rozvoje skupiny (zejména čerpání dotací).
ZM jednomyslně souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém
správním území.
17. Diskuse
J. Kacerovský – dětské hřiště, průběh kontroly FÚ Klatovy, natáčení TV NOVA,
stížnost na MF ČR, sankce za porušení rozpočtové kázně, vratka dotace + sankce;
vážné pochybení starosty, napadání pracovníků FÚ, finanční ztráta (660 000,- Kč);
chce toto vše na příštím zasedání projednat, dát to do zápisu; rozhodl se, že podá na
starostu trestní oznámení
D. Klíma – příspěvek p. Kacerovského je předvolební agitace; v rámci dotace jsme
nedodrželi jednu podmínku z mnoha (podmínka proplácení faktur – doručena na obec
v listopadu, zaplatili jsme v říjnu), tyto podmínky dostala obec 7 měsíců po přiznání
dotace, dodavatel chtěl uhradit vystavenou fakturu, obec jsem bránil, využil všechny
právní kroky; už jsem vypovídal v této věci; v žádném zápisu není, že městys dostal
pokutu za mé chování; státní úředník má obce chránit před FÚ, ne jim škodit
J. Kacerovský – nejde o vykopání drenáží, ale o porušení podmínek přijetí dotace
D. Klíma – zmiňované podmínky řešily způsoby proplácení dotace, jejíž výše byla 820
tis. Kč, vraceli jsme 660 tis. Kč
MUDr. J. Srbová – komu je ku prospěchu toto jednání; jsou před námi volby a obec je
rozhádaná; každý může udělat chybu
M. Bezděk – akceptovali jsme všichni hrubé napadení jednoho zastupitele starostou,
člověk si přišel pro informaci, byl napaden
R. Mlnaříková – v reportáži TV NOVA osočoval starostu pan Kacerovský
MUDr. Srbová – to připadá p. Bezděkovi normální
Z. Kalina – bude se osazovat nový vrt a kdo vybíral jeho místo
M. Bezděk – kdy bude vydán chudenický Zpravodaj
Mgr. J. Zoubková – poděkování za příspěvek na opravu kabin sportovního areálu Na
Jalovčí a pozvánka na oslavy výročí 100 let od založení TJ Sokol Chudenice
D. Klíma – poděkoval za zrealizované opravy kabin Na Jalovčí
J. Beník – navrhl přispět na oslavy výše uvedeného výročí TJ Sokol Chudenice

ZM jednomyslně schválili mimořádný příspěvek TJ Sokol Chudenice ve výši 20 000,Kč na oslavy 100. výročí od založení.
18. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 9 hlasy p. Karla Jungvirtha a p. Josefa Beníka ověřovateli zápisu, nikdo
nebyl proti, jmenovaní se zdrželi hlasování.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 20.27 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

…………………….………..
ověřovatelé zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Usnesení

z 3. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 25.6.2014
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Ověřovatele zápisu – pana Karla Jungvirtha a pana Josefa Beníka.
2. Doplnění programu jednání.
3. Úpravu rozpočtu k 30. 4. 2014.
4. Závěrečný účet za rok 2013 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 19 830 519,51 Kč a výdaji
18 765 116,98 Kč (rozdíl + 1 065 402,53 Kč).
5. Přijetí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013.
6. Účetní závěrky městyse Chudenice za r. 2013.
7. Účetní závěrku MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Chudenice pro volební období 2014 –
2018 na 11.
9. Obnovení kontokorentního úvěru z r. 2013 s navýšením limitu na 1 000 000,- Kč se
splatností do jednoho roku od podpisu smlouvy o KTK úvěru se zajištěním budoucími
rozpočtovými příjmy městyse
10. Třístrannou smlouvu mezi paní Barborou Černou, RWE GasNet, s.r.o. a městysem
Chudenice (zřízení věcného břemene).
11. Odkoupení pozemku p. č.5/9 v k. ú. Chudenice o výměře 444 m2 za 20 000,- Kč,
náklady spojené s prodejem hradí kupující.
12. Pronájem části koupaliště p. Topičovi ve dnech 1. 8. – 3. 8. 2014 za 2 000,- Kč (část
ohraničená plotovými sloupky, zázemí kuchyně, sprch a WC). Veřejnost bude mít
v této době přístup k vodní ploše a přilehlému pozemku.
13. Jištění vlastního podílu farnosti Švihov při generální opravě kostela sv. Jana Křtitele
do výše 650 000,- Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
14. „Zastupitelstvo Městyse Chudenice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 –
2020 na svém správním území.“

15. Mimořádný příspěvek TJ Sokol Chudenice ve výši 20.000,- Kč na oslavy 100. výročí
od založení.
Zastupitelé městyse vzali na vědomí
16. Jmenování paní MgA. et Bc. Ivy Tesařové, DiS. ředitelkou MŠ Chudenice, okres
Klatovy, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014 na období 6 let.
17. Výsledek elektronické aukce na dodavatele elektřiny na spotřebu 28 odběrných míst
městyse Chudenice. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou je společnost Amper
Market, a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4. Městys Chudenice
ročně uspoří při stávajícím odběru 59 049 Kč.
18. Připomínky hostů.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 10. 9. 2014
v zasedací místnosti městyse
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava
Soupírová, Josef Kacerovský, Ing. Miroslav Matějka, Jindřich Macán, Josef Beník
Karel Jungvirth
Nepřítomni a omluveni: Zuzana Hájková, Jiří Beran
Ověřovatelé zápisu: Václava Soupírová, Jindřich Macán
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
3. Úprava rozpočtu k 30. 6. 2014
4. Úprava rozpočtu k 31. 7. 2014
5. Úprava rozpočtu k 31. 8. 2014
6. Rekonstrukce ulice u Černínského zámku
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.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta.
3. Úprava rozpočtu k 30. 6. 2014, 31. 7. 2014 a 31. 8. 2014
Starosta městyse upozornil na změny rozpočtu jednotlivých kapitol k výše uvedeným
termínům, zejména šlo o nárůst v kapitole Starý zámek (proplácení dotace), u SDH
Chudenice a TJ Sokol Chudenice se jednalo o příspěvky na oslavy výročí obou
organizací apod.
Nikdo ze ZM neměl dotazy ani připomínky k jednotlivým změnám, proto starosta
nechal hlasovat o všech změnách najednou.
Úpravy rozpočtu k 30. 6. 2014, 31. 7. 2014 a 31. 8. 2014 byly přijaty jednomyslně
a bez připomínek.

4. Rekonstrukce ulice u Černínského zámku
Starosta David Klíma informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích –
I. etapa“, kterého se zúčastnilo pět firem (Lesní stavby, s.r.o. se sídlem Palackého 764,
Nýrsko; BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410, Plzeň; Silnice
Horšovský Týn a.s., se sídlem Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn a Silnice Klatovy,
a.s., se sídlem Vídeňská 190, Klatovy a SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem
U Pošty 513, Nepomuk). Nejvýhodnější podaná nabídka byla od firmy Silnice
Klatovy, a.s., která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky
stanovené zadavatelem.
Ing. Miroslav Matějka – záruky na dílo uvedené firmami v nabídkách
MUDr. Jana Srbová – zda kritériem pro výběr dodavatele stavby byla jen cena za dílo
Bc. David Klíma – jistina 20 %, záruka 2 – 3 roky, kritériem pro výběr dodavatele
byla cena; pan Karel Macán, který byl členem výběrové komise, rozpočty všech firem
pečlivě zkontroloval a neobjevil pochybení
ZM jednomyslně schválili obchodní firmu Silnice Klatovy, a.s. se sídlem Vídeňská
190, 339 01 Klatovy jako dodavatele stavby „Rekonstrukce přístupových komunikací
k významným památkám v Chudenicích – I. etapa“. Cena zakázky činí 6 002 059,- Kč
vč. DPH.
5. Smlouva o úvěru č. 0390477479
Úvěrem budou kryty náklady na stavbu „Rekonstrukce přístupových komunikací
k významným památkám v Chudenicích – I. etapa“.
Ing. Miroslav Matějka – na jakou dobu bude městys zatížen úvěrem
Karel Jungvirth – úroková sazba a záruky
Bc. David Klíma – úrok 0,55%, městys jistí svým účtem, doba trvání úvěru bude cca 2
měsíce (podle zkušeností s úvěrem na rekonstrukci Starého zámku)
Smlouvu o úvěru č. 0390477479 schválili ZM jednomyslně a bez připomínek.
Úvěrová částka se sjednává ve výši 6.500.000 Kč.
6. Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č. ZÚ/0390477479
ZM schválili jednomyslně a bez připomínek.
7. Informace ředitelky MŠ Chudenice
Ředitelka MŠ Chudenice MgA et Bc. Iva Tesařová informovala o stavu školky
(budovy a provozu). V průběhu měsíce srpna 2014 byl celý objekt vyklizen, vyřazeny
nepotřebné didaktické pomůcky a věci. Objekt byl barevně vymalován. Podle jejího
názoru nesplňovala výuka standard, chyběla sebeobsluha dětí a dominovala hra.
Ředitelka předala k nahlédnutí koncepci MŠ, která se jmenuje „MŠ Planetka“. Školku
by ráda ředitelka zaměřila na environmentální výchovu a naplnila prvky waldorfské
pedagogiky (oslava roku). Ředitelka založila školce facebook, kde jsou fotografie
z vycházek. S panem Josefem Kubecem, se souhlasem starosty Davida Klímy,
připravila a podala žádost o grant na celkovou rekonstrukci MŠ Chudenice (oba
pavilony). V případě přiznání dotace bude možné čerpat tyto finanční prostředky

nejdéle do r. 2017. Podle demografické studie, kterou ředitelka zpracovala, bude
dostatek dětí z Chudenic a okolí, bude tedy možné 2. pavilon MŠ otevřít.
MUDr. Jana Srbová – někdy je výhodou, že si můžete vše vybudovat od začátku, jste
mladá, zvládnete to; jaká je spokojenost maminek
MgA Iva Tesařová – jsou spokojené
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. – i tatínkové jsou spokojeni
Ing. Miroslav Matějka – změna školky jde dobrým směrem
Bc. David Klíma – se školkou jsem spokojen, energie paní ředitelky je úžasná
ZM vzali na vědomí informaci ředitelky MŠ Chudenice o stavu a chodu příspěvkové
organizace.

8. Diskuse
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. – předal lahev zakalené pitné vody z pondělí 8. 9. 2014;
celá rodina má od pondělí zdravotní problémy; provoz pivovaru byl podle něho
ohrožen; jak je možné, že o tomto stavu pitné vody nebyl informován úřadem a zda
bylo uděláno nějaké opatření, aby se tento stav pitné vody již neopakoval
Bc. David Klíma – vysvětlil důvody snížení kvality pitné vody (sobotní bouřka
vyhodila jističe elektřiny na vrtech, vyčerpání pitné vody z vodojemu během víkendu);
sám takovou vodu neměl, ač je na stejném vodovodním řadu; situaci mohl řešit až
v pondělí, kdy se dozvěděl o prázdném vodojemu a z internetových stránek o zhoršené
kvalitě pitné vody v Chudenicích v uplynulých dnech; v pondělí byl vodojem vyčištěn
a doplněn; vodovodní řad byl během čištění vodojemu napájen pitnou vodou přímo
z vrtů
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. – poslední 2 měsíce kvalita pitné vody kolísá
MgA Iva Tesařová – i děti v MŠ měly zdravotní potíže po vodě, zvracely; vyjádřila
požadavek na včasnou informaci o špatném stavu pitné vody
Bc. David Klíma – v případě poruchy bude informována MŠ a živnostníci
Martin Dolejš – je znám stav kanalizace a vodovodu v cestě, která se bude opravovat;
zda je součástí případná oprava sítí
Bc. David Klíma – počítá se s opravami sítí
Ing. Karel Kuneš – o kterou cestu se jedná
Josef Kacerovský – zda bude vydán do konce volebního období Zpravodaj městyse
Chudenice
Bc. David Klíma – zřejmě už ne
Josef Beník – zda je nutné psát diskusní příspěvky takto podrobně, citoval vybrané
diskusní příspěvky z minulého zápisu ZM
Bc. David Klíma – způsob psaní zápisu upravují právní normy, je tedy nutné
zaznamenat diskusi podrobně
Josef Kacerovský – poprvé je zápis takto podrobný
9. Ověřovatelé zápisu
ZM schválili 9 hlasy paní Václavu Soupírovou a pana Jindřicha Macána ověřovateli
zápisu, nikdo nebyl proti, jmenovaní se zdrželi hlasování.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Starosta městyse Bc. David Klíma poděkoval všem zastupitelům městyse za čtyřletou
práci pro obec.
Schůze skončila v 19.27 h.
Zapsal: Mgr. Vladimír Svatoň

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

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

Usnesení

ze 4. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 10.9.2014
v zasedací místnosti městyse
Zastupitelé městyse schválili:
1. Ověřovatele zápisu – paní Václavu Soupírovou a pana Jindřicha Macána.
2. Rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu k 30. 6. 2014.
3. Rozpočtové opatření č. 3 – úpravu rozpočtu k 31.7. 2014.
4. Rozpočtové opatření č. 4 – úpravu rozpočtu k 31. 8. 2014.
5. Firmu Silnice Klatovy a.s. se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy jako dodavatele
stavby „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám
v Chudenicích – I. etapa“. Cena zakázky činí 6 002 059,- Kč vč. DPH.
6. Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. č. 0390477479 k zajištění stavby
„Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích – I.
etapa“.
7. Smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu
č. ZÚ/0390477479.

Zastupitelé městyse vzali na vědomí
8. Informaci ředitelky MŠ Chudenice MgA. et Bc. Ivy Tesařové, DiS. o stavu provozu
organizace. Zastupitelé převzali koncepci rozvoje MŠ Chudenice.
9. Připomínky hostů.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 6.11.2014, od 19:00 hodin v restauraci U Baláků.

Přítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová,
MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:10 hodin dosavadním starostou obce Davidem Klímou.
D. Klíma se vyjádřil k průběhu volební kampaně zároveň přivítal myšlenku provedení tlusté
čáry za minulostí. Přislíbil spoupráci při předávání obce novému vedení.
D. Klíma přítomné informoval o tom, že on i členové jeho kanidátky odmítají jakýkoliv podíl na
vedení obce, kromě výkonu mandátu zastupitelů. Odmítají členství ve finančním a kontrolním
výboru, které jim (jako jediné) bylo vítěznou kandidátkou nabídnuto. Budou pracovat jako
tvrdá, ale konstruktivní opozice, která nebude bezduše kritizovat za každou cenu.
D. Klíma se vyjádřil k ekonomické situaci obce a stručně shrnul aktuálně probíhající projekty
na které jsou čerpány dotace. Zdůraznil, že Chudenice nemají zastavený žádný majetek
kromě obecních bytů, kterými ručí za úvěr na jejich vlastní výstavbu.
D. Klíma shrnul nejdůležitější akce, které byly realizovány v průběhu doby, kdy byla obec
vedena jím a jeho spolukandidáty a informoval o svých budoucích osobních plánech. Na závěr
popřál novému vedení obce mnoho úspěchů.
Předsednictví schůze převzala Ing. Marie Šavlová.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající M. Šavlová vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu
proběhlo tak, že M. Šavlová přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu městyse Chudenice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrady.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající M. Šavlová určila dle platného jednacího řádu ověřovateli zápisu Janu Srbovou a
Jindřicha Macána a zapisovatelem Oldřicha Vlasáka.

Schválení programu
Předsedající M. Šavlová seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
(příloha č.3).
Zastupitel Martin Dolejš navrhl vypuštění bodů č. 7 (Stanovení výše odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva) a č. 9 (úprava rozpočtu k 31.10.2014).
D. Klíma doporučil projednat bod č. 9 z důvodu možné časové kolize týkající se přijetí dotace.
Jana Vlčková - případné nepřijetí Úpravy rozpočtu by bylo porušením rozpočtové kázně. Za
sankce, které z tohoto rozhodnutí mohou vyplývat, bude zodpovědné nové zastupitelstvo.
O. Vlasák - zasedání zastupitelstva se odkládalo téměř na poslední termín a pokud pan
starosta věděl o tom, že se má projednávat takto důležitá věc, měl zasedání svolat dříve.
Vystavil zastupitele do situace kdy něco musí odsouhlasit.
D. Klíma vysvětlil pozdější termín konání zasedání přípravou podkladů k předávání obce.
J. Vlčková zmínila možnost konzultace situace s krajským úřadem.
J. Srbová - úprava rozpočtu jsou čísla která jsou daná, neměnná a se kterými se nedá nic
dělat. Jedná se o administrativní úkon. Je zbytečné si dělat problémy s dotací 5 mil.
M. Šavlová – nejde jen o dotaci. Dotace je jedna věc, ale dále je tady přibližně 20 dalších
položek.
M. Dolejš vyzval ke zklidnění emocí. Vysvětlil obavy z odsouhlasení úpravy rozpočtu, ke
kterému nemá dostatek informací.

Jednání bylo na 15 min přerušeno
M. Dolejš informoval o tom, že na vypuštění bodu 9 - „úprava rozpočtu“ trvá a případné
problémy prodiskutuje s krajským úřadem.
Předsedající M. Šavlová dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Volba starosty
Volba místostarosty
Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Volba předsedy a členů finančního výboru
Stanovení osob pověřených k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
Diskuse
Usnesení
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 2014-1-1 bylo schváleno.

Proti 4

Zdrželi se -

* * *

Bod I - Volba starosty
Předsedající M. Šavlová navrhla, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě
uvolněná. Na funkci starosty navrhla pana Martina Dolejše. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí starostou pana Martina Dolejše
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 2014-1-2 bylo schváleno.

Proti 3

Zdrželi se 1

* * *

Bod II - Volba místostarosty
M. Dolejš navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Návrh zdůvodnil přáním vést
obec kolektivně a transparentně.
D. Klíma – v každé obci naší velikosti stačí jeden místostarosta. Odmítám možnost dvou
místostarostů, protože to jsou dvě mzdy. Uvolněný i neuvolněný místostarosta má mzdy podle
tarifů. Schopný starosta si s obcí poradí s jedním místostarostou.
O. Vlasák – chceme snížit náklady na mzdy zastupitelů. Není pravda, že platy neuvolněných
členů zastupitelstva jsou dány tabulkově. Tabulkově je dáno pouze maximum. O odměnách
neuvolněných členů zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo. Budou dva platy, ale zasadíme se
o to, aby celkový balíček odměn pro nové zastupitelstvo byl o 5% nižší, než byl ten
předcházející. Otázka platů se bude řešit na dalším zastupitelstvu.
Chceme, aby se některé věci, zadávané v současnosti externím firmám, vrátily do
kompetence zastupitelstva. To samo o sobě přinese snížení nákladů, ale zároveň se zvýší
administrativní zátěž vedení obce. Dva místostarostové budou plně vytíženi.
D. Klíma – základ je daný a základ se vyplatit musí. Tak to prostě je. V jakém velkém
množství a co konkrétně nám zpracovávají externí firmy? Kromě evropských dotací, auditu a
právních služeb. Kolik dalších prací dělají externí firmy? Zajímalo by mě, jestli máte auditorské
zkoušky, nebo jste právníci.
O. Vlasák – na dotaz nebudu reagovat, protože nemám dost informací.
V. Svatoň – nebylo by možné zvolit jednoho místostarostu a druhého podle potřeby dovolit?
Dva místostarostové jsou velký přepych. Starosta je zde většinu času sám, rozhoduje sám,
případně po konzultaci s místostarostou či se zastupiteli.
M. Šavlová – dopředu jsme deklarovali, že budeme pracovat jako tým. Každý z nás má
znalosti a zkušenosti, které chceme dát dohromady.
V. Svatoň – kdo dostane další placenou funkci? Bude to externí poradce pro paní Vlčkovou,
nebo pro matrikářku?
M. Šavlová – nerozumím otázce a navrhuji, abychom pokračovali hlasováním.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 2014-1-3 bylo schváleno.

Proti 4

Zdrželi se -

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci místostarosty Mgr. Marcela Bezděka. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí místostarostou Mgr. Marcela Bezděka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2014-1-4 bylo schváleno.

Proti 4

Zdrželi se 1

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci místostarosty pana Davida Žáka. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí místostarostou pana Davida Žáka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2014-1-5 bylo schváleno.

Proti 4

Zdrželi se 1

* * *

Bod III - Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Předsedající M. Šavlová navrhla zřízení tříčlenného kontrolního výboru. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice zřizuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor bude
tříčlenný.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 2014-1-6 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se -

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana Jindřicha
Macána. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí předsedou kontrolního výboru pana
Jindřicha Macána.
Výsledek hlasování:
Pro 10 Proti Usnesení č. 2014-1-7 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci člena kontrolního výboru pana Miroslava Macána.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí členem kontrolního výboru pana Miroslava
Macána.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 2014-1-8 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se -

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci člena kontrolního výboru Ing. Karla Kuneše. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí členem kontrolního výboru Ing. Karla
Kuneše.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 2014-1-9 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se -

* * *

Bod IV - Volba předsedy a členů finančního výboru
Předsedající M. Šavlová navrhla zřízení tříčlenného finančního výboru. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice zřizuje finanční výbor. Finanční výbor bude
tříčlenný.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 2014-1-10 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se -

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci předsedy finančního výboru Ing. Marii Šavlovou.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí předsedou finančního výboru Ing. Marii
Šavlovou.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Usnesení č. 2014-1-11 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se 1

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci člena finančního výboru Ing. Oldřicha Vlasáka,
Ph.D.. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí členem finančního výboru Ing. Oldřicha
Vlasáka, Ph.D..
Výsledek hlasování:
Pro 10
Usnesení č. 2014-1-12 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se 1

Předsedající M. Šavlová navrhla na funkci člena finančního výboru paní Jitku Egermayerovou.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice volí členem finančního výboru paní Jitku
Egermayerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 2014-1-13 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se -

Předsednictví převzal starosta obce M. Dolejš.

* * *

Bod V - Stanovení osob pověřených k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
Oddávajícími jsou ze zákona starosta a místostarosta. Předsedající M. Dolejš navrhl osoby
pověřené k přijímání prohlášení o vstupu do manželství – pana Martina Dolejše, Mgr. Marcela
Bezděka a pana Davida Žáka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice pověřuje pana Martina Dolejše, Mgr. Marcela
Bezděka a pana Davida Žáka, jako osoby pověřené k přijímání prohlášení o vstupu
do manželství.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č. 2014-1-14 bylo schváleno.

Proti -

Zdrželi se -

M. Dolejš poděkoval odstupujícímu starostovi a všem odstupujícím zastupitelům a vyjádřil jim
svou úctu a respekt.

* * *

Bod VI – Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi. Nikdo se nepřihlásil.

Bod VII – Usnesení
Před přečtením usnesení proběhla 15 min přestávka.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasili s přijatým usnesením.

Bod VIII – Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:35.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 10.11.2014
Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
MUDr. Jana Srbová

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

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

Jindřich Macán

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Zkrácená verze zápisu s anonymizací osobních dat – pro zveřejnění na internetu
Zápis
ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 19.11.2014, od 19:00 hodin.

Přítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová,
MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hod.
starostou obce Martinem Dolejšem (dále též jako „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli Václavu Soupírovou a Jana Přibáně a zapisovatelem Oldřicha Vlasáka.

Schválení programu
Předsedající přečetl návrh programu. D. Klíma požádal o zařazení bodu „Informace k 35. výzvě ROP –
dotace na místní komunikace“, týkajícího se možné žádosti o dotaci na rekonstrukci Zahradní ulice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Úprava rozpočtu ke 31.10. 2014
Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Projednání návrhu ROP jihozápad – Rekonstrukce Mírového náměstí – II.
etapa
Úprava kompetence starosty městyse k provádění jednotlivých opatření
během roku s limitem na jednotlivou položku do 500 tis. Kč
Zřízení a volba členů výboru pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
Novinky v systému informovanosti občanů
Informace k 35. výzvě ROP – dotace na místní komunikace
Diskuse
Usnesení
Závěr

Výsledek hlasování:

Pro

11

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2014-2-1 bylo schváleno.

* * *

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Předsedající provedl kontrolu usnesení.

* * *

Bod III - Úprava rozpočtu k 31.10. 2014
Předsedající požádal paní Vlčkovou o stručné vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtovém opatření.
D.Klíma – na příjmech je 5 mil. Kč na Starý zámek. Kam se podělo těch 5 mil Kč? Já to vím, ale byl
bych rád, kdyby to paní účetní řekla.
J.Vlčková – 5 mil. Kč je na příjmech z dotací a bylo proinvestováno během roku.
D.Klíma – jistě, ale co se s nimi stalo fyzicky.
J.Vlčková – z 5 mil. Kč byla splacena část úvěru, chybí doplatit asi 0,5 mil. Kč
D.Klíma – takže se neztratily.
J.Vlčková – ne, neztratily.
D.Klíma výslovně požádal o uvedení této skutečnosti do zápisu.
Předsedající informoval o tom, že rozpočtová opatření se budou, vzhledem k probíhajícím akcím,
dělat velmi často. Bude se snažit o sestavení pevnějšího rozpočtu na další rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje úpravu rozpočtu k 31.10.2014.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-2-2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 1

* * *

Bod IV - Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
O.Vlasák navrhnul částky za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (viz příloha č.2).
Informoval o tom, že částky jsou navrženy tak, aby se celkové výdaje na odměny zastupitelstva
snížily, v porovnání s minulostí, o 5%.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje výši odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva: zastupitel 360,- Kč, člen výboru 540,- Kč, předseda
výboru 865,- Kč, místostarosta 6.470,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2014-2-3 bylo schváleno.

Proti

* * *

0

Zdrželi se 0

Bod V – Projednání návrhu ROP jihozápad – Rekonstrukce Mírového náměstí – II.etapa
Předsedající informoval o aktuální situaci týkající se možnosti získání dotace. Předpokládá se, že
městys Chudenice dotaci získá.
D.Klíma podrobně informoval o vývoji celého projektu. Projekt rekonstrukce náměstí a přístupových
cest k památkám vzniknul v roce 2009. V letech 2009 a 2011 byla žádost o dotaci z ROP neúspěšná.
Na základě konzultace s poskytovatelem dotace (ROP) byl projekt rozdělen na tři etapy. 1.
Rekonstrukce ulice U Černínského Zámku, 2. Rekonstrukce Mírového náměstí s ulicí Kout, 3.
Vybudování chodníku v Kvapilově ulici. Předpokládalo se, že v rámci třetí etapy bude do projektu
zahrnuta ještě ulice Dobrovského a V Záblatí. První etapa byla zahájena v září a doposud probíhá.
Žádost o dotaci na druhou etapu 8.416 tis. byla podána 31.3.2014 a 6.8.2014 byli zastupitelé městyse
informováni o tom, že projekt prošel úspěšně hodnocením, ale pro nedostatek finančních prostředků
byl zařazen mezi tzv. náhradní projekty. To znamená, že by požadavek byl úspěšný, v případě, že
ROP bude disponovat volnými finančními prostředky. Protože jsme se dozvěděli, že je zájem uspokojit
všechny žadatele včetně náhradníků, kterých bylo asi 20 a rozhodování proběhne na konferenci ROP
14.11., podali jsme žádost o stavební povolení na provedení druhé etapy 15.10.2014, tedy po
komunálních volbách. 25.10.2014 byl doručen email z ROP s tím, že je možné dotaci na druhou etapu
poskytnout a je nutné informovat o tom, jestli je o dotaci z naší strany zájem. ROP byl informován o
tom, že zájem Chudenic nadále trvá. 4.11.2014 přišel další email z ROP s dotazem, jestli jsme schopni
projekt realizovat do 30.6.2014, což bylo 5.11.2014 potvrzeno. 5.11.2014 D. Klíma požádal o úvěr na
předfinancování celé akce. 4.11.2014 byl do datové schránky doručen dopis z ROP, že byl projekt
doporučen k financování, tzn. peníze budou k dispozici. Bude třeba předložit platné stavební povolení,
o něhož byla už žádost podána a musí nabýt právní moci. Je třeba se postarat o to, čerpat případný
úvěr na předfinancování akce. To už bude na novém vedení obce.
D. Klíma ocenil vstřícnost jednání se starostou M.Dolejšem a přislíbil podporu všech opozičních
zastupitelů. P. starosta M. Dolejš rovněž vnímá jednání s p. Klímou jako vstřícné a konstruktivní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje přijetí dotace z ROP jihozápad na
rekonstrukci Mírového náměstí II. etapa.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2014-2-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VI – Úprava kompetence starosty městyse k provádění jednotlivých opatření během
roku s limitem na jednotlivou položku do 500 tis. Kč.
Jana Vlčková stručně vysvětlila celou problematiku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo upravuje kompetenci starosty městyse Chudenice k provádění
jednotlivých opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 500 tis. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2014-2-5 bylo schváleno.

Proti

1

Zdrželi se 1

* * *

Bod VII – Zřízení komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
Předsedající navrhl zřízení komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zřizuje komisi pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2014-2-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VIII – Volba členů komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
Předsedající navrhl předsedou komise Jana Přibáně a členy komise Dagmar Stelzerovou, Lenku
Homolkovou, Lucii Zábranovou a Pavla Vachtla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí předsedou komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
Jana Přibáně a členy komise Dagmar Stelzerovou, Lenku Homolkovou, Lucii Zábranovou a
Pavla Vachtla.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2014-2-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod IX – Novinky v informovanosti občanů
O.Vlasák informoval o pořizování audiozáznamů ze zasedání a umísťování zvukového záznamu na
web. V internetové verzi zápisu z jednání zastupitelstva budou, v souladu se zákonem,
anonymizovány osobní údaje hostů, kteří budou mít nějaký dotaz či příspěvek. Na obci bude usnesení
i zápis k dispozici v originální verzi a je možné do nich nahlédnout, nebo si pořídit kopii.
M. Bezděk představil čtyři základní způsoby komunikace s občany. Úřední desky, rozhlas – posun
vysílání do odpolednějších hodin, sms a emaily. Po novém roce bude vydán zpravodaj. Jeho součástí
bude zpráva o činnosti zastupitelstva v prvních dvou měsících a aktuální situaci, dále informace o
aktuální finanční situaci obce na základě nezávislé finanční analýzy. Ve zpravodaji budou také
instrukce k přihlášení k odběru SMS a emailových zpráv. Všichni zastupitelé budou mít zřízenu osobní
emailovou schránku.
J. Srbová – musíme jít s dobou, co se týče informačních technologií. Na základě požadavku ze Slatiny
by bylo vhodné umístit informační tabuli do Slatiny.
M. Bezděk – počítáme s umístěním nové desky do Slatiny.
* * *
Bod X – Žádost na možnost využití prostor v budově školy a kapli
Předsedající informoval o žádosti poskytnutí prostor pro zkoušení Rejchova komorního sboru v budově
školy (Kvapilova 215). Žádost o umožnění uložení předmětů z kostelu v prostorách školy. Žádost o
možnost konání bohoslužeb v kapli na Starém zámku.
D. Klíma – podrobně informoval o jednotlivých požadavcích.
M. Bezděk – bylo by vhodné domluvit nějaký režim.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo potvrzuje možnost využití prostor v budově školy pro účely zkoušek
Rejchova komorního sboru a pro uskladnění předmětů z kostela. Dále potvrzuje možnost
konání bohoslužeb v kapli ve Starém zámku.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2014-2-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
Bod XI - Informace k 35. výzvě ROP – dotace na místní komunikace
D. Klíma – dnes jsem zachytil na stránkách ROP zprávu, že se ušetřilo cca 115 mil. Kč na poslední tzv.
35. výzvu na podporu výstavby místních komunikací. Je možnost se přihlásit. Je připraven projekt
rekonstrukce Zahradní ulice, včetně stavebního povolení, které nabylo právní moci 12.8.2014.
Rozpočet je 1.600 tis. Kč. S dalšími náklady jako je administrace projektu, výběrové řízení, projektová
dokumentace atd., dostaneme se na částku kolem 2 mil. Kč. Předpokládáme, že spodní hranice dotací
bude právě kolem 2 mil. Kč. Základním požadavkem podání žádosti je rozpočet celé akce a stavební
povolení, které máme. Rozpočet by byl pan Macán schopen připravit během pár dnů. Projekt je
připraven, je synergický k současným opravám. Komunikace musí být napojena na komunikaci II.
třídy, což splňujeme, což je pozitivní. Uvažovaná dotace je 95%. Rekonstrukce by Chudenice stála cca
100 tis. Kč. Zvážil bych zaslání projektu na ROP. Provedení by muselo být do konce srpna 2015.
Taková šance se nenaskytne, je to poslední výzva ROP. Dále se budou podporovat jen silnice a
dálnice. Doporučil bych projekt do ROP podat. Žádost o dotaci je nutné poslat do 22.12.2014. Máme
stavební povolení, takže jediné, co chybí, je kvalitní rozpočet. Pokud jsou informace pravdivé a
podpora je 95%, můžeme Zahradní ulici opravit za 100 tis. Kč. Navrhuji projednání této záležitosti.
M. Dolejš – je to nová a zajímavá informace, jde jen o to, kde peníze vzít. Je to záležitost příštího
roku, ale nemáme růžové vyhlídky.
D. Klíma – vím, že jsme vázáni dvěma probíhajícími projekty, ale pokud se dohodneme s bankou,
třeba s prodlouženou možností platby na rok 2016, tak věřím, že 100 tis. Kč v rozpočtu určitě
najdeme. Náklady na žádost je také z 95% proplácena ROP. Přemýšlejme o tom, jestli si sáhneme na
dno a zkusíme to, nebo Zahradní ulici opravíme za 1.600 tis. Kč. Navrhnul bych hlasovat o tom, že se
o dotaci požádá, protože odmítnout se dá vždy.
M. Dolejš – máte pravdu. Je to téma k zamyšlení.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ze 35. výzvy ROP na rekonstrukci
Zahradní ulice.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2014-2-9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
Bod XII Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
J. Srbová – počítá výbor pro kulturní, sportovní a spolkovou činnost s gratulacemi u příležitosti
významných životních jubileí, nebo budou zrušeny v rámci úsporných opatření.
M. Dolejš – součástí úsporných opatření budou jiné výdaje, v programu kulturní komise tato jubilea
jsou. Budeme rádi, pokud nám s tím pomůžete, nebo předáte zkušenosti.
K. Jungvirth – rád bych informoval o projektu občanského sdružení Otisk s názvem „Muzejní expozice
sv. Wolfganga v rozhledně Bolfánek”. 11.12.2013 se tato záležitost na zastupitelstvu již projednávala.
Jedná se o expozici přesahující i do horních pater, která se bude věnovat historicky stavebnímu vývoji
na Bolfánku. Projekt má dvě fáze, první bude klasická expozice, tedy vitríny, tabule, audiovizuální
technika atd. Ve druhé fázi by se kompletně opravilo celé schodiště na rozhledně Bolfánek, které je

v havarijním stavu. Žádost jsme projednávali před rokem s tím, že zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci
projektu. Realizoval by se v budově, která patří obci. Zastupitelstvo garantovalo úhradu vlastního
podílu, pokud obdržíme dotaci. Zpracovali jsme projekt, podali jsme žádost a byli jsme úspěšní. Příslib
dotace jsme odbrželi a smlouvu podepsali. V usnesení se hovoří o 3 mil. Kč, finálně je to 2,5 mil. Kč,
přičemž 200 tis. Kč je administrativa a kolem 800 tis. Kč je stavební část, ve které je schodiště,
elektroinstalace a zabezpečovací zařízení. Dotace činí 2.120 tis. Kč, podíl příjemce 330 tis. Kč. Projekt
má být hotový v červnu 2015. Jsme ve fázi výběrového řízení, během zimy bychom rádi opravili
schodiště. Z dnešního jednání jsem pochopil, že finanční situace je napjatá. Prosím o vyjádření, zda
platí příslib z usnesení z 11.12.2013 s přihlédnutím k tomu, že schodiště není v nejlepší kondici.
Kalkulace na opravu schodiště byla zpracována již před 12 lety. Pokud by nás obec v realizaci projektu
nepodpořila částkou 330 tis. Kč, za opravu schodiště by musela později zaplatit cca 600 tis. Kč.
D. Klíma – za nás záležitost podporu má. Já jsem přesvědčen, že v rozpočtu peníze najdeme. Sami
jsme očekávali, že pokud obhájíme vedení obce, chceme maximálně čerpat dotace. Projekt si zaslouží
podporu, ale je třeba přikročit k důraznějším přístupům na příjmové stránce. Jako zástupce obce bych
to chtěl s panem starostou probrat na osobní úrovni.
K. Jungvirth – nechci vás trápit, nechme to rozhodnutí na příští zastupitelstvo.
M. Dolejš – nehodlám o tom rozhodovat teď.
K. Jungvirth – již byly vynaloženy určité prostředky na žádost.
D. Klíma – nechme to na další zastupitelstvo. Podpora určitě bude.
M. Dolejš – přístí zastupitelstvo bude určitě v polovině prosince.
Xxxxxxxxxx – senioři a knihovna se schází přibližně každý měsíc. Je možné používat prostory knihovny
pro setkání, či přednášky s promítáním?
M. Dolejš – zastupitelstvo nemá proti tomu nic, naopak jsme rádi.
Paní Xxxxxxxxxx– mám dotaz k I. etapě budování. Proč se se stavbou začalo až ke konci září?
D. Klíma – bylo odvolání k výběrovému řízení a musely se vyřídit některé zákonné záležitosti.
Xxxxxxxxxx– kdy je termín ukončení stavby.
D. Klíma – polovina prosince.
Xxxxxxxxxx– co se stane, pokud se stavba nedokončí v termínu.
D. Klíma – stavba se dokončit musí.
Xxxxxxxxxx– proč se nepočítalo s opravou kanalizace.
D. Klíma – s kanalizací se počítalo, i když ne v takovém rozsahu. Stavba se dokončit musí.
Xxxxxxxxxx– výstavba je nekoncepční, zeleň není dořešena. Proč se nezařadila zeleň do projektu a
proč zůstává tak, jak je. Hrozí ohrožení osob, či automobilů.
D. Klíma – dotační program řeší pouze opravu komunikace.
Xxxxxxxxxx– proč se nepřipravil jiný koncepční program?
D. Klíma – omlouvám se, že jsme udělali jen cestu za 6 mil. Kč.
Xxxxxxxxxx– omlouvat se nemusíte.
Xxxxxxxxxx– co se udělá s tím, aby se na cestě dále neprojíždělo nákladním autem pana Stingla, jinak
se cesta poškodí.
M. Dolejš – bude to předmětem našeho jednání s p. Stinglem. V projektu se s určitou tonáží počítá.
Xxxxxxxxxx– dala by se udělat brigáda na jaře?
M. Dolejš – rádi bychom uspořádali brigádu ke zlepšení prostředí obce. Peníze opravdu nezbývají.

Bod XIII – Usnesení
O. Vlasák přečetl usnesení.

Bod XIV – Závěr
Předsedající poděkoval za účast, za klidný průběh a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:13 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2014
Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Václava Soupírová

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

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

Jan Přibáň

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

Ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 19.11.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti MÚ
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2014-2-1 schvaluje program jednání
č. 2014-2-2 schvaluje úpravu rozpočtu k 31.10.2014
č. 2014-2-3 schvaluje výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva: zastupitel 360,- Kč, člen výboru 540,- Kč, předseda
výboru 865,- Kč, místostarosta 6.470,- Kč
č. 2014-2-4 schvaluje přijetí dotace z ROP jihozápad na rekonstrukci Mírového
Náměstí II. etapa
č. 2014-2-5 upravuje kompetenci starosty městyse Chudenice k provádění
jednotlivých opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do
500 tis. Kč
č. 2014-2-6 zřizuje Komisi pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
č. 2014-2-7 volí předsedou komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost Jana
Přibáně a členy komise Dagmar Stelzerovou, Lenku Homolkovou, Lucii
Zábranovou a Pavla Vachtla
č. 2014-2-8 potvrzuje možnost využití prostor v budově školy pro účely zkoušek
Rejchova komorního sboru a pro uskladnění předmětů z kostela. Dále
potvrzuje možnost konání bohoslužeb v kapli ve Starém zámku.
č. 2014-2-9 schvaluje podání žádosti o dotaci ze 35. Výzvy ROP na rekonstrukci
Zahradní ulice

Místostarosta:
Mgr. Marcel Bezděk

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

David Žák

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

Martin Dolejš

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

Starosta:

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM

Přítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, MUDr. Jana
Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Omluven: Bc. David Klíma
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hod.
starostou obce Martinem Dolejšem (dále též jako „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli Ing. Marii Šavlovou a Václavu Soupírovou a zapisovatelem Oldřicha
Vlasáka.

Schválení programu
Předsedající přečetl návrh programu. Navrhl vyřazení projednání žádosti paní Baxové z bodu č. 8,
jehož řešení je v kompetenci starosty. Dále navrhl zařazení bodů „Úvěrová smlouva s Českou
spořitelnou na projekt rekonstrukce Zahradní ulice”, „Žádost občanského sdružení Otisk o souhlas
s realizací projektu muzejní expozice sv. Wolfganga v rozhledně Bolfánek” a „Informace o provedení
analýzy finančního stavu městyse Chudenice”.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)

Zahájední
Kontrola usnesení
Úprava rozpočtu k 31.12.2014
Rozpočtové provizorium městyse Chudenice na rok 2015
Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2014
Finanční krytí projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice“
Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou na projekt „Chudenice – rekonstrukce
Zahradní ulice“
Předfinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa“
Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou na projekt „Rekonstrukce náměstí a
přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa“

X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)

Žádost p. Marek a p. Doicsar
Mateřská škola – použití rezervního fondu
Žádost občanského sdružení Otisk o souhlas s realizací projektu muzejní expozice
sv. Wolfganga v rozhledně Bolfánek
Informace o provedení analýzy finančního stavu městyse Chudenice
Diskuze
Usnesení
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod II - Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Předsedající provedl kontrolu usnesení.

* * *

Bod III - Úprava rozpočtu k 31.12. 2014
Předsedající požádal paní Vlčkovou o stručné vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtovém opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu k 31.12.2014.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod IV - Rozpočtové provizorium městyse Chudenice na rok 2015
Zastupitelstvo zatím nemá dostatek informací k tomu, aby schválilo pevný rozpočet. Rozpočet bude
schválen do 31.3.2015. Předsedající požádal paní Vlčkovou o stručné vysvětlení jednotlivých položek
v rozpočtovém provizoriu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-3 bylo schváleno.

Proti

* * *

0

Zdrželi se 0

Bod V – Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2014

Předsedající vyzval paní Vlčkovou k podání informací o inventarizaci. Návrhy na členy jednotlivých
inventarizačních komisí jsou uvedeni v příloze 2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směrnici pro provedení inventarizace za rok 2014.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VI – Finanční krytí projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice”
Předsedající vysvětlil problematiku projektu rekonstrukce Zahradní ulice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložení projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní
ulice” do ROP NUTS II Jihozápad, realizaci projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní
ulice”, předfinancování projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice” v celkové
výši max. 3.200.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice a kofinancování projektu
„Chudenice – rekonstrukce Zahradní ulice” v případě schválení dotace v celkové výši max.
215.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VII – Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou na projekt „Chudenice – rekonstrukce
Zahradní ulice”
Předsedající informoval o předjednání úvěru s Českou spořitelnou. Úvěr byl v ČS byl schválen
v celkové výši 3 mil. Kč. Měsíční splátka 10 tis. Kč bude hrazena od 30.9.2015 po dobu dvou let a
úroková sazba je 0,96%.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou na financování
projektu „Chudenice - rekonstrukce Zahradní ulice”
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod VIII – Předfinancování projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. etapa”
Předsedající vysvětlil problematiku předfinancování projektu.

Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových
komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa”, předfinancování projektu
„Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II.
etapa”, v celkové výši max. 8.500.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice a kofinancování
projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám v Chudenicích –
II. etapa”, v celkové výši max. 1.275.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *

Bod IX – Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou na na projekt „Rekonstrukce náměstí a
přístupových komunikací k památkám v Chudenicích – II. etapa”
Předsedající informoval o podrobnostech týkajících se úvěrové smlouvy. Celková výše úvěru je
8.450.000 Kč. Splátka 55 tis. Kč bude hrazena od 30.1.2016 po dobu dvou let a úroková sazba je 0,82
%.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou na financování
projektu „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích
– II. etapa”.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
Bod X – Žádost p. Marek a p. Doicsar
P. Marek si stěžuje na vlhkost zdí v budově nájemního bytu, který je v majetku městyse Chudenice.
Jedná se o č. 161 v Čechově ulici. P. Marek žádá o opravu. Zatím nebyl čas na prohlídku bytu a
posouzení nutnosti případné opravy. Tato záležitost se bude řešit v jarních měsících. Při shledání
objektivních důvodů pro stížnost bude zafinancována oprava bytu.
P. Doicsar žádá o odp(o)rodej pozemku č. 27/1 v obci Lučice, který momentálně slouží jako
manipulační plocha a je využíván jako skladiště štěpky. Zatím není v úmyslu městyse Chudenice
zmíněnou plochu prodávat. P. Doicsar bude vyzván k jednání ohledně jeho podnikatelského záměru.
* * *
Bod XI - Mateřská škola – použití rezervního fondu
Předsedající a paní Vlčková vysvětlili problematiku rezervního fondu. Jedná se o částku 123 tis. Kč,
která se účtuje od roku 2007. Jde o rezervní fond, který dosud nebyl zahrnut ve výsledcích
hospodaření MŠ. MŠ si tento fond zahrne do svého účetnictví a srovná tak výsledky hospodaření od
r.2007.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje použití rezervního fondu Mateřskou školou Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2014-3-9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

* * *
Bod XII - Žádost občanského sdružení Otisk o souhlas s realizací projektu muzejní
expozice sv. Wolfganga v rozhledně Bolfánek
Vedení obce se seznámilo s realizací projektu na základě usnesení zastupitelstva městyse ze dne
11.12.2013, kdy zastupitelstvo souhlasilo se zajištěním finančního krytí tohoto projektu formou úhrady
povinného vlastního podílu žadatele o grant ve výši 13% z celkových nákladů projektu. Tento podíl
činí 330 tis. Kč. Způsob úhrady vlastního podílu žadatele o grant byl řešen se zastupitelem o.s. Otisk,
panem Karlem Jungvirthem. Zmíněné prostředky budou uhrazeny formou odpuštění částky za
pronájem Bolfánku za rok 2014 a 2015.
* * *
Bod XIII Informace o provedení analýzy finančního stavu městyse Chudenice
M.Bezděk – finanční analýza je v souladu s našimi předvolebními proklamacemi a bude sloužit k tomu,
aby bylo nové zastupitelstvo schopno si udělat nezávislý obraz o stavu obecních financí. Dostali jsme
doporučení na firmu Regionservis. Ing. Luděk Tesař, jednatel firmy, je ekonomický odborník, který se
dlouhodobě specializuje na veřejné rozpočty a na finance samospráv.
Analýza se zaměří na posouzení finančního zdraví obce, stanovení jejích finančních možností a
doporučení stropu na bezpečné zadlužení obce. Součástí analýzy bude návrh pravidel pro sestavení
rozpočtu obce s rozpočtovým výhledem do r. 2018. Cena studie je 25 tis. Kč bez DPH. Výstupem bude
materiál v rozsahu cca 40 stran v digitální a tištěné podobě, který bude doplněn o veřejnou prezentaci
výsledků. Prezentaci bychom rádi uspořádali na dalším zasedání zastupitelstva, které je plánováno na
28.1. Schůze bude plánována ve větších prostorách.

Bod XIV Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
J.Kacerovský – střecha sociálního zařízení v budově u koupaliště Slatina je v havarijním stavu. Bylo by
vhodné střechu strhnout a zajistit její rekonstrukci. Rekonstrukce by stála odhadem 200 tis. Kč. Pokud
se tento problém odloží o další rok, náklady na rekostrukci budou výrazně vyšší.
M.Dolejš – v návrhu rozpočtu 2015 se budeme snažit stav koupaliště zohlednit.
Z.Kalina – jsou demontovatelné zábrany pro vjezd před Starý zámek?
M.Dolejš – ano, na základě žádosti je možné je dočasně demontovat – např. svatba apod. V pondělí
byla předána stavba. Tento pátek proběhne faktická kolaudace stavby a slavnostní ukončení projektu.

Bod XIII – Usnesení
O. Vlasák přečetl usnesení.

Bod XIV – Závěr
Předsedající poděkoval za účast, popřál vše nejlepší do roku 2015, pozval na další veřejné zasedání a
ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:19 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2014

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2014
Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Ing. Marie Šavlová

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

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

Václava Soupírová

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Městys Chudenice
Zastupitelstvo městyse Chudenice

Usnesení

Ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č.
č.
č.
č.
č.

2014-3-1
2014-3-2
2014-3-3
2014-3-4
2014-3-5

č. 2014-3-6
č. 2014-3-7

č. 2014-3-8
č. 2014-3-9

schvaluje program jednání
schvaluje úpravu rozpočtu k 31.12.2014
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015
schvaluje směrnici pro provedení inventarizace za rok 2014
schvaluje předložení projektu „Chudenice – rekonstrukce Zahradní
ulice“ do ROP NUTS II Jihozápad, realizaci projektu „Chudenice –
rekonstrukce Zahradní ulice, předfinancování projektu „Chudenice –
rekonstrukce Zahradní ulice v celkové výši max. 3.200.000 Kč
z rozpočtu městyse Chudenice a kofinancování projektu „Chudenice –
rekonstrukce Zahradní ulice“ v případě schválení dotace v celkové výši
max. 215.000 Kč z rozpočtu městyse Chudenice.
schvaluje úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou na financování
projektu „Chudenice - rekonstrukce Zahradní ulice“
schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových
komunikací k památkám v Chudenicích – II. Etapa“, předfinancování
projektu „Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací
k památkám v Chudenicích – II. Etapa“ v celkové výši max. 8.500.000
Kč z rozpočtu městyse Chudenice a kofinancování projektu
„Rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací k památkám
v Chudenicích – II. Etapa“ v celkové výši max. 1.275.000 Kč z rozpočtu
městyse Chudenice.
schvaluje úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou na financování
projektu „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným
památkám v Chudenicích – II. Etapa“
schvaluje použití rezervního fondu Mateřskou školou Chudenice

Starosta:
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

