Zápis
z 1. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 9.1.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Hosté: arch. Macek, Kamil Kacerovský, M.Dolejš, J.Ondřejka st.
Ověřovatelé: K. Kacerovský, V. Pek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zahájení právní subjektivity ZŠ
Organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, který seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Právní subjektivita ZŠ Chudenice (Mgr. Havlíčková)
- Do získání dotací z Krajského úřadu na provoz ZŠ, bude uvolněna částka 20 000,Kč z obecního rozpočtu na nutné úhrady.
- Byly předloženy k schválení zásady pro stanovení výše příplatku za vedení pro
ředitele ZŠ.
4. Organizační záležitosti
a) Podpora činnosti TJ Sokol Chudenice v roce 2003
Na návrh p. Karla Kacerovského OZ projednalo zákon č.115/2001 Sb. o
podpoře sportu, kde je v § 6 m.j. uvedeno: Obec vytváří podmínky pro sport
(rozvoj sportu,příprava talentů, výstavbu,údržbu, rekonstrukci sport.zařízení,
kontrolují účelné využívání sport.zařízení, zabezpečují finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu.
Členové TJ Sokol, starosta a místostarosta obce zjistí do konce února 2003
podpůrné programy pro činnost sportovních oddílů.
Dále zjistí podmínky pronájmu chemického WC pro sportovní areál obce
Chudenice.
Pro rok 2003 bude na činnost TJ Sokol z rozpočtu obce přiděleno 20 000,- Kč.
Pan architekt Macek přislíbil TJ Sokol dar - projektovou dokumentaci řešící
rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu Na Jalovčí.
b) Schválení kontokorentního úvěru.
Byl schválen kontokorentní úvěr ve výši 300 000,- Kč pro rok 2003 u ČS,a.s.

c) Výbory OZ budou v tomto volebním období pracovat ve složení (podtrženo je
vždy jméno předsedy výboru):
• finanční výbor
Mgr. V.Svatoň, D.Hodanová, J.Štefl
• kontrolní
K.Kacerovský, Mgr. J.Kulich, Milena.Tesařová
• sociálně-kulturní
MUDr. J.Srbová, L.Riedlová, Mgr.J.Zoubková,
d) Stížnost p.Mužíka na volné pobíhání psa p.Suchého.
OZ rozhodlo, že stížnost bude postoupena přestupkové komisi MěÚ
v Klatovech
e) Prodej obecního bytu č.3 (v bytovce Chudenice 256).
K řešení tohoto bodu bude, na příští zasedání OZ přizvána p.Pavezová.
f) Přechod pro chodce u ZŠ
Bude konzultováno zpracování projektové dokumentace.
g) Odhalení pamětní desky československému legionáři gen.J.Peškovi,
narozeného 5.2.1884 v Chudenicích a umučeného 16.5.1953 (věznice
Leopoldov). Generál šéf intendantstva se mj. účastnil II. a III. odboje.
Z předložených výtvarných návrhů Bc.Klímy byla vybrána varianta B.
h) Dopravní obslužnost obce
V současné době je potvrzena předložená smlouva, počátkem února bude
iniciováno jednání o změně jízdního řádu během turistické sezóny (přidání
dopravního spoje).
i) Řešení výkupu pozemků Na bojišti
Bc. Klíma uvedl, že k dnešnímu dni bylo dojednáno vykoupení všech
potřebných pozemků pro výstavbu nových domů v této lokalitě.

Schůze byla ukončena ve 21.35 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 1. zasedání obecního zastupitelstva dne 9.1.2003
1. Ing.Kubec bude pozván na zasedání OZ za účelem dokončení územního plánu obce
do 30.6.2003 (včetně projednání s příslušnými orgány).
2. Členové TJ Sokol, starosta a místostarosta obce zjistí do konce února 2003 podpůrné
programy pro sportovní oddíly. Dále zjistí podmínky pronájmu chemického WC pro
sportovní areál v Chudenicích.
Pro rok 2003 bude na činnost TJ Sokol z rozpočtu obce přiděleno 20 000,- Kč
3. Byl schválen kontokorentní úvěr ve výši 300 000,- Kč pro rok 2003 u České spořitelny,
a.s.
Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce.
4. Stížnost p.Mužíka na volné pobíhání psa p.Suchého bude postoupena přestupkové komisi
MěÚ v Klatovech.
5. Do získání dotací z Krajského úřadu na provoz ZŠ, bude uvolněna částka 20 000,- Kč
z obecního rozpočtu na nutné úhrady.
6. Byly schváleny zásady pro stanovení příplatku za vedení pro ředitele ZŠ.
7. Počátkem února 2003 bude iniciováno jednání o změně jízdního řádu během turistické
sezóny (přidání dopravního spoje).
8. Bude jednáno ohledně zpracování projektové dokumentace na přechod pro chodce u ZŠ.
9. Na dořešení prodeje obecního bytu č.3 v čp.256 obce Chudenice bude pozvána na příští
zasedání OZ p.Pavezová.
10. OZ schválilo složení výborů zastupitelstva. Výbory budou pracovat v tomto složení:
Podtrženi jsou předsedové výborů.
a) sociálně-kulturní výbor: MUDr. J.Srbová, L.Riedlová, Mgr.Jiřina Zoubková
b) finanční výbor: Mgr.V.Svatoň, D.Hodanová, J.Štefl,Chudenice 275
c) kontrolní výbor: Karel Kacerovský, J. Kulich, Milena.Tesařová
11. Bude zadáno zhotovení pamětní desky gen.J.Peškovi.

……………………………..

………………………………

Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 21.1.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Hosté: N. Pavezová
Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání odprodeje bytu č.3 v čp. 256
Projednání programu Stabilizace venkovských oblastí
Schválení vykoupení pozemků v lokalitě Na Bojišti
Organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, který seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Projednání odprodeje bytu č. 3 v čp. 256
K tomuto bodu programu byla pozvána a dostavila se pí.Pavezová, nájemce výše
uvedené bytové jednotky. Starosta seznámil zastupitele s požadavky pí. Pavezové za
uplynulé období.
Některé požadavky splněny nebyly a proto bylo vysvětleno proč.
V případě, že pí Pavezová v první polovině t.r. odkoupí uvedený byt, OZ schválilo
výměnu kotle a radiátoru v tomto bytě. Paní Pavezová dostala týdenní lhůtu na
rozmyšlení, zda byt, za odhadní cenu, do osobního vlastnictví odkoupí.
4. Projednání programu Stabilizace venkovských oblastí
Z programu Stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje bude v tomto roce
zažádáno o dotaci na propojení vodovodu do Podskalí a na zprovoznění vrtu za ZŠ.
5. Schválení vykoupení pozemku v lokalitě Na Bojišti
Místostarosta obce projedná se zástupcem KB, a.s. ve Stodě podmínky získání úvěru
na realizaci výstavby a odkoupení pozemků. Zároveň posoudí množství plochy nutné
k výstavbě (celou lokalitu Na Bojišti nebo její část) a zjistí splátkový kalendář úvěru
na 10 let, resp. na 20 let.
6. Organizační záležitosti
a) Vyvložkování komína v bytě p. Marka (čp. 161):
Pokud cena této akce nepřekročí hodnotu 5 200,- Kč, uhradí ji obec ze svého
rozpočtu, tím dojde ke zhodnocení výše uvedeného bytu. Kotel na tuhá paliva,
z této bytové jednotky, bude odvezen.

b) Kontrola zdrojů pitné vody:
Dr. Srbová, p. Kacerovský a Mgr.Svatoň provedli ve dnech 18.1. a 20.1. 2003
kontrolu třech vrtů v lokalitách „Pod Mustrovy“ a „Snářovy“.
Zjistili, že ani jeden z vrtů není zajištěn zámkem. Další ze závažných zjištění
bylo, že vrt v lokalitě „Pod Mustrovy“ je nefunkční, šachta je zatopena vodou,
která vykazuje známky znečištění.
Starosta k tomuto uvedl, že tento stav trvá asi 1,5 roku a již od roku 1999 byl
přítok z tohoto vrtu do vodojemu malý. Byla též podána informace o
provedených opatřeních.
Na poklopy šachet vrtů budou dány zámky, u vrtu za ZŠ bude prostor šachty
do týdne vyčištěn.
c) Pan Kacerovský připomněl kompetence obce, které upravuje zákon č.128/2000
o obcích, v § 103, odstavci 4:
„Nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok.
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a
ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat
podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního
úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen
není-li zřízena rada obce“
Podle výše uvedeného bude OZ rozhodovat o trvalých pracovních poměrech
zaměstnanců obce, včetně stanovení platů, to platí i u krátkodobých smluv. V
neodkladných případech je tato pravomoc ponechána starostovi. O svém
rozhodnutí bude, členy OZ, informovat na nejbližším zasedání.
d) Základní škola (Mgr. Havlíčková)
• Bude vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ v Chudenicích.
• Z důvodu úbytku dětí, které navštěvují a v budoucnu budou navštěvovat ZŠ,
jsou vysláni starosta, místostarosta a dr.Srbová na pracovní cestu do
Dětského domova ve Staňkově, kde prověří možnost zřízení detašovaného
pracoviště tohoto zařízení v obci Chudenice.
e) Náhradní vojenská služba:
Žádost p.M.Tesaře o možnosti vykonat náhradní vojenskou službu bude
zařazena do evidence.
f) Webové stránky obce Chudenice:
Do července 2003 bude vybudováno jejich základní schéma.
Dále bude zjištěna možnost bezdrátového připojení na internet.
g) MUDr. Srbová předala starostovi obce zápis z jednání sociálně-kulturního
výboru a požádala o zveřejnění tohoto zápisu v obecní vývěsce.
h) Byly schváleny 2 body příštího zasedání OZ – stanovení ceny vodného, resp.
stočného a řešení odpadového hospodářství v obci Chudenice.
Schůze byla ukončena ve 22.15 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 2. zasedání obecního zastupitelstva dne 21.1.2003
1. Členové OZ schválili výměnu kotle a radiátoru v bytě pí.Pavezové za předpokladu,že
pí Pavezová tento byt odkoupí . Paní Pavezová dostala týdenní lhůtu na rozmyšlení,
zda byt, za odhadní cenu, do osobního vlastnictví odkoupí.
2. Z programu Stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje bude v tomto roce
zažádáno o dotaci na propojení vodovodu do části obce Podskalí a na zprovoznění
vrtu za ZŠ.
3. Místostarosta obce projedná se zástupcem KB, a.s. ve Stodě podmínky získání úvěru
na realizaci výstavby a odkoupení pozemků. Zároveň posoudí množství plochy nutné
k výstavbě (celou lokalitu Na Bojišti nebo její část) a zjistí splátkový kalendář úvěru
na 10 let, resp. na 20 let.
4. Pokud náklady spojené s vyvložkováním komína v bytě p.Marka (čp. 161) nepřekročí
cenu 5 200,- Kč, budou uhrazeny z obecního rozpočtu. Kotel na tuhá paliva bude
odtud odvezen.
5. Zdroje pitné vody
Na poklopy šachet vrtů budou dány zámky, u vrtu za ZŠ bude prostor šachty do týdne
vyčištěn.
6. Podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, § 103, odst. 4, písmen a) a b) bude OZ
rozhodovat o pracovních poměrech zaměstnanců obce, včetně stanovení platů; v
neodkladných případech je tato pravomoc ponechána starostovi. O svém rozhodnutí
bude členy OZ informovat na nejbližším zasedání.
7. Bude vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ v Chudenicích.
8. Starosta, místostarosta a dr.Srbová jsou vysláni na pracovní cestu do DD ve Staňkově,
kde prověří možnost zřízení detašovaného pracoviště tohoto zařízení v Chudenicích.
10. Žádost p.M.Tesaře o výkon náhradní vojenské služby bude zařazena do evidence.
11. Do července 2003 bude vybudováno základní schéma webových stránek obce
Chudenice, dále bude zjištěna možnost bezdrátového připojení na internet.
12. Byly schváleny 2 body příštího zasedání OZ – stanovení ceny vodného, resp.
stočného a řešení odpadového hospodářství v obci Chudenice.
……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 3. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.1.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: K. Kacerovský, V. Pek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zřízení dětského domova v Chudenicích
Organizační záležitosti ve školství
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, který seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení. Dořešit zbývá:
a) Požádání p. Pavezové o písemné vyjádření, že odstupuje od předkupního práva
ke koupi bytu č.3 v čp. 256.
b) Starosta a místostarosta obce připraví do příštího zasedání OZ návrh způsobu
prodeje výše uvedené bytové jednotky.
c) Bude zajištěno zveřejňování zápisů ze zasedání OZ v systému VISMO - trvá.
3. Zřízení dětského domova v Chudenicích
Ing.K.Kuneš informoval o výsledku jednání v DD ve Stankově, Bc.D.Klíma o jednání
na KÚ v Plzni (odboru školství).
Zastupitelstvo rozhodlo o možnosti prodeje areálu MŠ Krajskému úřadu. Během
příštího týdne bude zadáno zpracování odhadu a iniciováno jednání s KÚ o odkoupení.
4. Organizační záležitosti ve školství
a) Usnesení OZ ze dne 27.8.2002 bude upraveno: „konkurzní řízení proběhne v dubnu
2003, ředitel vzešlý z tohoto řízení bude se souhlasem KÚ jmenován s nástupem dle
dohody - nejpozději od 1. 8. 2003“.
b) Nominace členů konkurzní komise:
Podle § 2 odst.4 vyhlášky č.187/1991 bude složení následující:
1. ČŠI, KÚ v Plzni a pedagogičtí pracovníci ZŠ Chudenice budou písemně
požádáni o nominaci 1 člena komise.
2.Dalšími dvěma členy komise budou odborníci ze státní správy ve školství
(ředitelé škol obdobného typu).
3. Předsedou komise bude zástupce OÚ Chudenice.
4. Tajemník komise – nemá hlasovací právo, řídí agendu.
5. Hlas poradní – zástupce MŠ, bez hlasovacího práva.

c) Převod školy do právní subjektivity.
Zbývá zapsání školy do Obchodního rejstříku a oznámení vzniku PO v Ústředním
věstníku ČR. Tyto skutečnosti budou splněny po potvrzení zřizovací listiny
krajem.
d) Stanovení ceny obědů ŠJ
OZ ukládá řediteli školy do 15.2.2003 stanovit cenu obědů, včetně jejího
projednání s rodiči.
5. Diskuse
a) Úprava ceny vodného a stočného
Bude řešeno Dodatkem č.3 k Obecně závazné vyhlášce o poplatcích za vodné
a stočné s platností od 1.4.2003.
Dodatek vyhlášky bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů
Důvodem zvýšení ceny jsou vyšší náklady, které obec v tomto kalendářním
roce vydala a vydá na nutné opravy , údržbu vodovodu , ČOV a za odběr
podz.vody.

Původní cena
v Kč/m3

STOČNÉ

Nová cena v Kč/ m3

Vyhovující kanalizace
pro splaškovou vodu

4,-

6,-

Nevyhovující kanalizace
pro splaškovou vodu*

2,5,-

4,-

*Sporné případy budou při stanovení ceny individuálně posouzeny.

Původní cena
v Kč/m3
VODNÉ

10,-

Nová cena v Kč/ m3

14,-

b) Byla vybrána nová znělka obecního rozhlasu – Druhý air pro námořníky
(autorem je Jean-Baptista Lully).
c) pí. Kulichová informovala zastupitele o možnosti uspořádat přednášku o
Evropské unii. Možnosti se využije a přednáška se uskuteční v ohlášeném
termínu v sále restaurace „ Stará škola“.
d) KÚ vyhlásil pro tento rok podporu ediční činnosti. Obec zažádá KÚ o dotaci
na publikaci o p. Burdovi.

Schůze byla ukončena ve 22.20 h.
…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 3. zasedání obecního zastupitelstva dne 30.1.2003
1. Paní Pavezová bude požádána o písemné vyjádření,že odstupuje od předkupního práva
ke koupi bytu č.3 v čp. 256. Starosta a místostarosta obce připraví do příštího
zasedání OZ návrh způsobu prodeje výše uvedené bytové jednotky.
2. Zastupitelstvo rozhodlo o možnosti prodeje budovy MŠ a přilehlého pozemku.
Během příštího týdne bude zadán odhad a bude iniciováno jednání s KÚ o odkoupení
areálu MŠ.
3. OZ změnilo znění usnesení ze dne 27.8.2002 na: „konkurzní řízení proběhne v dubnu
2003, ředitel vzešlý z tohoto řízení bude se souhlasem KÚ jmenován s nástupem dle
dohody - nejpozději od 1.8.2003“.
4. Nominace členů konkurzní komise:
Posle § 2 odst.4 vyhlášky 187/1991 bude složení následující:
1) ČŠI, KÚ v Plzni a pedagogičtí pracovníci ZŠ Chudenice budou písemně
požádáni o nominaci 1 člena komise.
2) Dalšími dvěma členy komise budou odborníci ze státní správy ve školství
(ředitelé škol obdobného typu).
3) Předsedou komise bude zástupce OÚ Chudenice.
4) Tajemník komise – nemá hlasovací právo, řídí agendu, zaměstnanec obce.
5) Hlas poradní – zástupce MŠ, bez hlasovacího práva.
5. OZ ukládá řediteli školy do 15.2.2003 stanovit cenu obědů, včetně jejího projednání
s rodiči.
6. Úprava ceny vodného a stočného
Bude zpracován Dodatek č.3 Obecně závazné vyhlášky opoplatcích za vodné a stočné
s platností od 1.4.2003
Od 1.4.2003 se zvyšuje cena vodného (z 10,- na 14,- Kč/m3). Cena stočného se
zvyšuje takto: všude tam, kde vyhovuje kanalizace pro splaškové vody, bude účtováno
6,- Kč, v opačném případě 4,- Kč. Části obce bez kanalizace - bez poplatku.
Důvodem zvýšení ceny jsou vyšší náklady, které obec v tomto kalendářním roce
vydala a vydá do nutných oprav vodovodu a ČOV a dále z důvodu poplatků za odběr
podzemní vody.
7. Byla vybrána nová znělka obecního rozhlasu – Druhý air pro námořníky (autor
-Baptista Lully)
8. Obec zažádá KÚ o dotaci na publikaci o p.Burdovi.

Jean

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 4. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 4.2.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Hosté: Mgr. Röbsteck
Ověřovatelé: K. Kacerovský, V. Pek
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání rozpočtu obce pro rok 2003
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, který seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
a) Byli nominováni předseda (Mgr.V.Svatoň) a tajemnice konkurzní komise
(MUDr. J.Srbová).
3. Projednání rozpočtu obce pro r. 2003
a) Rozpočet ZŠ, MŠ a ŠJ byl projednán s ředitelem školy Mgr. Röbsteckem.
b) Na další zasedání OZ bude pozván p. Marák (informace o hospodaření v lesích
obce).
c) OZ ukládá starostovi připravit na další zasedání OZ pracovní smlouvy (vč.
platových výměrů) pracovníků obce.
4. Diskuse
a) Zhotovení pamětní desky gen.Peškovi bude zadáno p. Bejvlovi.
b) Během 14 dní bude připravena obecně závazná vyhláška o ceně vodného
a stočného.
c) Byla projednána žádost p.Kortána (bytem Slatina čp.12) ze dne 3.2.2003.
Schůze byla ukončena ve 22.20 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 4. zasedání obecního zastupitelstva dne 4.2.2003
1. Nominace členů konkurzní komise:
a) předseda: Mgr.V.Svatoň
b) tajemnice: MUDr. J.Srbová
2. Obecně závazná vyhláška o ceně vodného a stočného bude připravena do 14 dní.
3. Na příští zasedání OZ bude pozván p.Marák (informace o hospodaření v lesích obce).
4. Starosta připraví na příští zasedání OZ pracovní smlouvy zaměstnanců obce.
5. Smlouva o dílo (zhotovení pamětní desky gen. Peškovi) bude sepsána s p.Bejvlem.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 11.2.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: K. Kacerovský, V. Pek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení rozpočtu obce pro rok 2003
Odprodej MŠ Krajskému úřadu
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, který seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
• Starosta obce připraví návrh úpravy vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem.
3. Schválení rozpočtu obce pro r. 2003
OZ schválilo rozpočet na rok 2003.
4. Odprodej MŠ Krajskému úřadu
Tento bod programu byl přesunut na některé z příštích zasedání OZ, neboť se čeká na
vyjádření KÚ.
5. Diskuse
a) Bc. D.Klíma předložil dva návrhy – na odkoupení pozemků Na Bojišti a na
odprodej pozemků pod řadovými domy v této lokalitě.
OZ rozhodlo o vykoupení parcel dle přílohy „Odkoupení pozemků v oblasti Na
Bojišti“.
b) V průběhu jarních měsíců budou osazeny vývěsní desky OÚ Chudenice v obcích
Bezpravovice, Lučice, Slatina a Býšov.
Schůze byla ukončena ve 22.00 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 5. zasedání obecního zastupitelstva dne 11.2.2003

1. Starosta obce připraví návrh úpravy vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem.
2. V průběhu jarních měsíců budou osazeny vývěsní desky OÚ v obcích Bezpravovice,
Slatina, Lučice a Býšov.
3. OZ rozhodlo o vykoupení parcel podle přílohy „Odkoupení pozemků v oblasti Na
Bojišti“.
4. OZ schválilo rozpočet obce pro rok 2003

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
ze 6. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 13.2.2003
(mimořádné)
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: K. Kacerovský, V. Pek
Program:

Odprodej areálu MŠ Krajskému úřadu Plzeňského kraje

Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Odprodej MŠ Krajskému úřadu
Přítomní členové obecního zastupitelstva byli informováni o historii mateřské školy v
Chudenicích, zejména o výstavbě nového areálu MŠ. Tentoareál se budoval z větší
části v rámci dobrovolných brigád v „akci Z“ a proto je nutno při uvažovaném prodeji
postupovat nanejvýše uvážlivě. V případě,že bude vážný zájem o jeho koupi,tak se
předpokládá projednat tuto záležitost na veřejné schůzi.
Přemístění stávající MŠ se předpokládá do prostor ZŠ.
Nejnižší stanovená cena , za kterou by OZ bylo ochotno uvedený areál odprodat je
cca 2.500 tis Kč.
Ing. K.Kuneš, Bc.D.J.Klíma a Mgr.J.Havlíčková byli delegováni na projednání
možného odprodeje objektu MŠ Krajskému úřadu.

Schůze byla ukončena ve 20.45 h.

……………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 6. zasedání obecního zastupitelstva dne 13.2.2003
Ing. K.Kuneš, Bc.D.J.Klíma a Mgr.J.Havlíčková byli delegováni na projednání možného
odprodeje objektu MŠ Krajskému úřadu.
Předpokládaná cena 2.500 tis Kč.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
ze 7. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 25.2.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Václav Pek,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. Jana Srbová
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Informace ohledně hospodaření v obecních lesích
Organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Informace ohledně hospodaření v obecních lesích podal p.Kubovec (odborný lesní
hospodář) a p. Marák. Pan Karel Kacerovský seznámil členy zastupitelstva s postupem
a úskalími, která byla při získávání těchto lesů do majetku obce.
4. Organizační záležitosti:
a) OZ schvaluje postup pro jednání konkurzní komise pro obsazení místa ředitele
ZŠ Chudenice:
• 7 let pedagogické praxe – OZ požaduje skutečně odučená léta (ne započítané
roky pedagogické praxe)
• OZ žádá konkurzní komisi o doporučení vhodných kandidátů splňujících
podmínky vyhlášeného konkurzu pro funkci ředitele školy
b) První zasedání konkurzní komise pro obsazení místa ředitele ZŠ Chudenice se
uskuteční 13.3.2003 ve 14.00 h v budově OÚ Chudenice.
c) OZ schválilo Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v úplně organizované
škole ze dne 25.2.2003.
d) Klub českých turistů požádal obec o příspěvek v hodnotě cca 2 000,- Kč na
značení turistických cest. OZ vyřídilo tento požadavek kladně.

5. Diskuse:
Byly schváleny tyto body programu příštího zasedání OZ:
a) Mezinárodní brigáda
b) Projednávání obecně závazné vyhlášky o úhradě vodného, resp. stočného
c) Přestupková komise

Schůze byla ukončena ve 23.55 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 7. zasedání obecního zastupitelstva dne 25.2.2003
1. Pan Marák bude průběžně informovat členy obecního zastupitelstva o hospodaření
v obecních lesích.
2. OZ schválilo postup pro jednání konkurzní komise pro obsazení místa ředitele ZŠ
Chudenice:
• 7 let pedagogické praxe – OZ požaduje skutečně odučená léta (ne započítané
roky pedagogické praxe)
• OZ žádá konkurzní komisi o doporučení vhodných kandidátů splňujících
podmínky vyhlášeného konkurzu pro funkci ředitele školy
3. První zasedání konkurzní komise pro obsazení místa ředitele ZŠ Chudenice se
uskuteční 13.3.2003 ve 14.00 h v budově OÚ Chudenice.
4. Starosta a místostarosta obce připraví na příští zasedání OZ náplň práce pro
brigádníky ze zahraničí.
5. OZ schválilo Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v úplně organizované škole ze
dne 25.2.2003.
6. OZ schválilo příspěvek ve výši cca 2 000,- Kč pro Klub českých turistů na značení
turistických cest.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 8. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 4.3.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: Mgr.Jana Havlíčková , MUDr. Jana Srbová
Hosté: p.Jungwirth
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zajištění činnosti přestupkové komise
Dokončení výkupu parcel „Na Bojišti“ – odkoupení parc.č. 127/29, 127/30,
části 127/39 a 127/32
5. Projednávání Novely vyhlášky o vodném a stočném
6. Organizační záležitosti
7. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Zajištění činnosti přestupkové komise
OZ zajistilo řešení přestupků u přestupkové komise při MěÚ v Klatovech, bude
podepsána předložená smlouva s Městem Klatovy.
4. Dokončení výkupu parcel „Na bojišti“ – odkoupení parc.č. 127/29, 127/30, části
127/39 a 127/32
Byl schválen návrh, předložený místostarostou obce, na odkoupení výše uvedených
parcel či jejich částí.
5. Projednávání Novely vyhlášky o vodném a stočném
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává ke dni 4.3.2003 výše uvedenou Novelu
obecně závazné vyhlášky (účinnost od 1.4.2003). Vyhláška bude vyvěšena po dobu
15-ti dnů.
6. Organizační záležitosti:
a) Mezinárodní brigáda
Se zkušenostmi s organizováním tohoto typu brigád seznámil OZ p.Jungwirth.
Jedná se o mezinárodní brigádu v počtu cca 20 osob, jejíž uskutečnění se
předpokládá začátkem srpna 2003 .OZ souhlasí s jejím uskutečněním.
b) Prodej bytu v č.p. 256
Dosud se neozval žádný zájemce.
Nabídka o prodeji bytu č.3 v č.p.256 bude zveřejněna v obecní vývěsce do

konce dubna 2003. Pokud možno zveřejní se též v Klatovech.
c) Seminář Den malých obcí se konal 27.2.2003 v Praze.
Mgr.Havlíčková a Bc. Klíma seznámili členy OZ s hlavními body semináře.
Jedním z těchto bodů bylo financování ZŠ a MŠ.
d) Chudenický zpravodaj – funkci redakční rady zajišťuje od 15.čísla OZ.
e) Odměny zaměstnanců OÚ budou měsíčně individuálně stanovovány OZ.

Schůze byla ukončena ve 23.45 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 8. zasedání obecního zastupitelstva dne 4.3.2003
1. OZ zajistilo řešení přestupků u přestupkové komise při MěÚ v Klatovech, s Městem
Klatovy bude sepsána předložená smlouva.
2. OZ schválilo návrh místostarosty obce na výkup parcel č. 127/29, 127/30, části parcel
č. 127/39 a 127/32.
3. Zastupitelstvo obce schválilo a vydalo ke dni 4. 3. 2003 Novelu vyhlášky o vodném
a stočném (účinnost od 1. 4. 2003).
4. OZ souhlasí s konáním brigády zahraničních studentů v první polovině srpna t.r.
S firmou INEX bude sepsána předložená smlouva.
5. Nabídka o prodeji bytu č.3 v č.p.256 bude zveřejněna v obecní vývěsce do konce
dubna 2003.
6. Chudenický zpravodaj – funkci redakční rady zajišťuje od 15.čísla OZ.
7. Odměny zaměstnanců OÚ budou měsíčně individuálně stanovovány OZ.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 11. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 25.3.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: K. Kacerovský, MUDr.J.Srbová
Hosté: arch.Tomáš N. Macek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání spotřebitelského úvěru
Schválení obecní kroniky za rok 2002
Informace o sokolovně
Organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 16.30 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Projednání spotřebitelského úvěru
Místostarosta obce, z důvodu neúplnosti podkladů, požádal o projednání tohoto bodu
programu na některém z příštích zasedání zastupitelstva.
4. Schválení obecní kroniky za rok 2002
Byla schválena obecní kronika za rok 2002.
Kontrolou vedení kroniky byl pověřen místostarosta obce p. Klíma.
5. Informace o sokolovně
Bc. Klíma informoval o bilaterálním jednání OÚ a České obce sokolské (ČOS), Župy
šumavské o možnosti získání budovy sokolovny v obci Chudenice.
Ing.Hana Moučková, vedoucí majetko-správního oddělení ČOS nabídla odprodání
výše uvedené stavby, resp.její darování obci.
Bc.D.J.Klíma zjistí podmínky darování tohoto majetku, neboť odkoupení sokolovny,
z důvodu neutěšené finanční situace obce, není možné.
6. Organizační záležitosti
a) Prověření hospodaření ZŠ Chudenice
Ředitel školy předloží 1.4.2003 (na zasedání OZ) přehled hospodaření ZŠ
Chudenice jako celku od 1.1.2003 do 31.3.2003.
OZ dále ukládá řediteli školy provést inventarizaci spravovaného majetku
podle nových pravidel.

b) Územní plán obce
Bude prověřena možnost dokončení ÚP obce.
c) Zastavení jednání o prodeji budovy MŠ
Na základě schválení konceptu bydlení do r.2015 zvážilo OZ usnesení ze dne
11.2.2003 o prodeji MŠ.
Do pátku 28.3.2003 bude vyrozuměn KÚ a DD ve Stankově o ukončení
jednání o odprodeji výše uvedeného objektu.
d) Úprava výpůjční doby v knihovně
Od dubna 2003 bude prodloužena výpůjční doba v knihovně ve výpůjčních
dnech.
Veřejnost má zde možnost využívat připojení na internet.
e) Stanovení odměn zaměstnancům obce
Byly stanoveny odměny zaměstnanců obce
f) Kanalizace ve Švihovské ulici
Pan K.Kacerovský upozornil na špatný stav kanalizace v této v ulici.
g) Koupě staršího zařízení z kasáren
Bc.D.Klíma prověří možnost koupě staršího zařízení z kasáren z Janovic nad
Úhlavou.
h) Přednáška na téma "Historie, fungování a cíle EU“ se koná 4.4.2003 od
18.00 h v restauraci Stará škola. Přednáší p.prof.Valeš (Západočeská univerzita
Plzeň).
i) Upozornění na zákaz vypalování trávy
OÚ Chudenice upozorňuje na zákaz vypalování staré trávy.
V opačném případě se viník vystavuje riziku udělení pokuty v celkové výši až
25.000,- Kč (viz zákon o požární ochraně).
j) Sběr železného šrotu
V sobotu 5.4.2003 proběhne sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu.
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena v 22.10 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 11. zasedání obecního zastupitelstva dne 25.3.2003
1. Byla schválena obecní kronika za rok 2002. Kontrolou vedení kroniky byl pověřen
místostarosta obce p. Klíma.
2. Bc.D.J.Klíma zjistí podmínky darování sokolovny, neboť její odkoupení, z důvodu
neutěšené finanční situace obce, není možné.
3. Ředitel školy předloží 1.4.2003 (na zasedání OZ) přehled hospodaření ZŠ
Chudenice jako celku od 1.1.2003 do 31.3.2003.
OZ dále ukládají řediteli školy provést inventarizaci spravovaného majetku podle
nových pravidel.
4. Bude prověřena možnost dokončení Územního plánu obce Chudenice.
5. Na základě schválení konceptu bydlení do r.2015 zvážilo OZ usnesení ze dne
11.2.2003 o prodeji MŠ.
Do pátku 28.3.2003 bude vyrozuměn KÚ a DD ve Stankově o ukončení jednání o
odprodeji výše uvedeného objektu.
6. Od dubna 2003 bude prodloužena výpůjční doba v knihovně. Veřejnost má zde
možnost využívat připojení na internet.
7. Bc.D.Klíma prověří možnost koupě staršího zařízení z kasáren z Janovic nad
Úhlavou.
8. OÚ Chudenice upozorňuje na zákaz vypalování staré trávy. V opačném případě se
viník vystavuje riziku udělení pokuty v celkové výši až 25.000,- Kč (viz zákon o
požární ochraně).
9. V sobotu 5.4.2003 proběhne sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 1.4.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma
Ověřovatelé: K. Kacerovský, Mgr. J.Havlíčková
Hosté: arch.Tomáš N. Macek, Mgr. M.Rőbsteck
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Informace ohledně ZŠ Chudenice
Informace k územnímu plánu
Organizační záležitosti
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Informace ohledně ZŠ Chudenice – hospodaření a inventarizace majetku
Ředitel školy Mgr.M.Rőbsteck podal předběžné informace o hospodaření školy za
1.čtvrtletí 2003.
Ředitel školy (ŘŠ) připraví (do 4.4.2003) seznam odpisů a důvod vyřazení majetku.
Součástí tohoto materiálu budou jejich likvidační protokoly.
Do 15.4.2003 ŘŠ předloží přehled všech účetních transakcí ZŠ, MŠ a ŠJ za výše
uvedené období.
4. Informace k územnímu plánu
Na příští zasedání OZ bude pozván Ing.Kubec za účelem předložení dosavadních
výsledků své práce a projednání dalšího postupu na dokončení ÚP.
5. Organizační záležitosti
a) Vykoupení pozemku v lokalitě Na Bojišti
Pozemek parc.č.127/32 bude, z důvodu plánované výstavby, vykoupen celý.
b) Skládka Hájek
Pan Kacerovský upozornil na ukládání odpadu mimo vyhrazené místo pro
skládku.
OZ proto upozorňuje občany na zákaz ukládání odpadu mimo určené místo.
OZ zvážilo možnost osazení cesty vedoucí k této skládce závorou.
c) Kontrola informací Krajského úřadu Plz.kraje
Paní P.Faberová bude dvakrát týdně zjišťovat na webových stránkách nové
informace z Kraj.úřadu Plz. kraje.

d) Starý zámek – Bolfánek
Bc.D.J.Klíma připraví koncepci, která bude řešit společnou návštěvnost obou
kulturních památek.
e) Veřejná schůze OZ se bude konat 17.4.2003 od 19.30 h v sále restaurace
Stará škola.
f) Odhalení pamětní desky gen.Peškovi se bude konat 17.5.2003 od 14 hod.
g) Odstranění oplocení pozemku
Na základě místního šetření z 19.9.2001 je p.V. Kroa povinen odstranit
oplocení (ostnatý drát) svých pozemků parc.č.791/1 a 791/2 v k.ú.Chudenice.
V rámci zákonných předpisů je povinen tento pozemek udržovat.
h) Starosta obce požádá ,z důvodu lepší obslužnosti občanů a návštěvníků obce,
o prodloužení pracovní doby přes poledne v prodejně Koloniál H.Špirková,
Chudenice..
6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena v 23.15 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 12. zasedání obecního zastupitelstva dne 1.4.2003
1. Ředitel školy (ŘŠ) připraví (do 4.4.2003) seznam odpisů a důvod vyřazení
majetku. Součástí tohoto materiálu budou jejich likvidační protokoly.
2. Do 15.4.2003 ŘŠ předloží přehled hospodaření ZŠ, ŠJ a MŠ.
3. Na příští zasedání OZ bude pozván Ing.Kubec za účelem předložení dosavadních
výsledků své práce a projednání dalšího postupu na dokončení ÚP.
4. Pozemek parc.č.127/32, z důvodu plánované výstavby, bude vykoupen celý.
5. OZ upozorňuje občany na zákaz ukládání stavebního odpadu mimo vymezené
místo skládky Hájek.
6. Paní P.Faberová bude dvakrát týdně zjišťovat na webových stránkách nové
informace Krajského úřadu Plzeňského kraje.
7. Bc.D.J.Klíma připraví koncepci, která bude řešit společnou návštěvnost kulturních
památek Bolfánek a Starý zámek.
8. Veřejná schůze OZ se bude konat 17.4.2003 od 19.30 h v sále restaurace Stará
škola.
9. Odhalení pamětní desky gen.Peškovi se bude konat 17.5.2003 od 14-ti hod.
10. Na základě místního šetření ze dne 19.9.2001 je p. Kroa povinen odstranit
oplocení (= ostnatý drát) svých pozemků v části obce Hradčany a v rámci
zákonných předpisů tyto pozemky udržovat.
11. Starosta obce požádá , z důvodu lepší obslužnosti občanů a návštěvníků obce,
o prodloužení pracovní doby přes polední přestávku v prodejně Koloniál
H.Špirková v Chudenicích.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z mimořádného 13. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 2.4.2003 na OÚ v Chudenicích

Přítomní:
Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Bc. David Klíma, Mgr. Jana Havlíčková,
Václav Pek, Mgr. Vladimír Svatoň
Omluven:
Ověřovatelé:

Karel Kacerovský
MUDr. Jana Srbová, Václav Pek

Program: 1.) Zahájení
2.) Schválení potvrzení jmenování ředitele ZŠ Chudenice
3.) Závěr
1.
Schůzi zahájil ve 12.30 hodin starosta obce ing. Karel Kuneš. Přivítal přítomné a
seznámil je s programem jednání.
2. Obecní zastupitelstvo bylo informováno MUDr. J. Srbovou o průběhu výběrového
řízení na ředitele ZŠ Chudenice, které dnes proběhlo.

Schůze byla ukončena ve 13.00 hodin
Zapsala: Pavla Faberová

.......................................
ověřovatelé
starosta

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

Usnesení

z mimořádného 13. zasedání obecního zastupitelstva dne 2.4.2003

1.
Obecní zastupitelstvo schvaluje pro výkon funkce ředitele Mgr. Janu Havlíčkovou, nar.
4.10.1960, bytem Hradčany 296, Chudenice. Jmenovaná nastoupí do funkce po potvrzení
jmenování Krajským úřadem v Plzni.

Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová:
p. Václav Pek:

...........................................
David Klíma

............................................
Ing. Karel

Kuneš
zástupce starosty
obce

starosta

Zápis
z 18. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29.4.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, V.Pek
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, Mgr. Jana Havlíčková
Hosté: arch.Tomáš N. Macek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání dokončení Územního plánu
Projednání činnosti základní školy
Organizační záležitosti
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
a) Odvodnění Kouta, části obce Chudenice:
Obec se bu de tuto situ aci snažit řešit v rámci protipovodňových opatření
v r.2004. Starosta obce prověří vlastnické vztahy u pozemků této lokality.
b) Údržba náměstí bude jedním z úkolů letní brigády zahraničních studentů.
c) Chování dětí u autobusové zastávky není v kompetenci OÚ.
d) Spalování nevhodného paliva v topeništích:
V topné sezóně bude provedena kontrola paliva.
e) Plynofikace bytovek – vysvětleno na schůzi 24.4.2003.
f) Oprava kanalizace v části obce Podskalí – bude řešeno během letošního
roku.
g) Čištění bahníku – prováděno dvakrát ročně.
h) Skládka hřbitovního odpadu – OZ zjistí možnost koupě lanového liazkového
kontejneru.
3. Projednání dokončení Územního plánu
Ing. Kubec předloží do 30 dnů definitivní rozpočet dokončení ÚP Chudenic vč.
přilehlých obcí na základě projednaného rozsahu s předpokládanou splatností do
konce poloviny roku 2004.

4. Projednání činnosti základní školy (ředitelka školy Mgr.J.Havlíčková):
Ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková seznámila zastupitele se závěry kontrol OHS od
roku 2000, dále poukázala na nutnost pořízení 2 počítačů - do ředitelny a pro účetní
zastávající ekonomickou agendu školy.
Protože došlo ke zkrácení rozpočtu ZŠ Krajským úřadem, rozhodlo OZ o navýšení
rozpočtu školy (rezervy) o 100.000,- Kč.
5. Organizační záležitosti
a) Elektrifikace lokality „Na Bojišti“ ZČE, a.s. – bude posílena trafostanice
v Záblatí, resp. vystavena nová mezi pozemky parc.č. 127/32 a 127/33.
b) OZ schválilo Koncepci investičního záměru rekonstrukce ZŠ navrženou
místostarostou Bc.D.J.Klímou. Členové zastupitelstva do úterý 6.5.2003 sdělí
místostarostovi své event. připomínky.
Pokud do tohoto data místostarosta připomínky neobdrží, bude investiční
záměr předložen dne 9.5.2003 Ministerstvu financí ČR.
c) ABF,a.s. vydavatelství nabídlo obci Chudenice možnost inzerce v knize
Plzeňský kraj atraktivní. Místostarosta obce zjistí další podmínky.
d) Starosta obce vyřeší možnost odvozu separovaného odpadu z provozovny
v zámku Lázeň.
e) Ruší se bod č.6 z 2.zasedání OZ ze dne 21. 1. 2003.
6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 22.15 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 18. zasedání obecního zastupitelstva dne 29.4.2003
1. Ing. Kubec předloží do 30 dnů definitivní rozpočet dokončení ÚP Chudenic vč.
přilehlých obcí na základě projednaného rozsahu s předpokládanou splatností do
konce poloviny roku 2004
2. Bude navýšena rezerva rozpočtu ZŠ o 100.000,- Kč.
3. Místostarosta obce zajistí do 9.5.2003 podání Koncepce investičního záměru
rekonstrukce ZŠ na MF ČR.
4. Místostarosta obce zjistí podmínky inzerce v díle vydavatelství ABF, a.s. Plzeňský
kraj atraktivní.
5. Starosta obce vyřeší možnost odvozu separovaného odpadu z provozovny v zámku
Lázeň.
6. Ruší se bod č.6 z 2.zasedání OZ ze dne 21. 1. 2003.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 19. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 13.5.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, V.Pek
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, K.Kacerovský
Hosté: arch.Tomáš N. Macek, p. Motyčka (KB, a.s.)
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chudenice za
r. 2002
4. Projednání závěrečného účtu obce Chudenice za r. 2002
5. Organizační záležitosti
6. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chudenice za
r.2002
Z důvodu nepřipravenosti podkladů byl tento bod programu přesunut na další jednání
OZ.
Starosta obce připraví do 15.5.2003 nápravná opatření k auditu ze dne 13.4.
a 14.4.2003, do 30.5.2003 zpracuje Směrnici o oběhu účetních dokladů, doloží
podpisové vzory, účtový rozvrh a Směrnici k evidenci majetku a pro rok 2003 bude
postupovat podle zákona 250/2000 Sb. a 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Projednání závěrečného účtu obce Chudenice za r.2002
Tento bod programu byl přesunut na další jednání OZ.
5. Organizační záležitosti
a) Přehled hospodářského vývoje obce Chudenice
Pan Motyčka (Komerční banka, a.s.) seznámil OZ s přehledem
hospodářského vývoje obce Chudenice.
b) Investiční záměr obce Chudenice – čtvrť „Na Bojišti“
S tímto bodem programu seznámil Bc. David J. Klíma.

c) Architektonicko-výtvarná studie školy (příloha ke Koncepci
investičního záměru rekonstrukce ZŠ)
Byl schválen rozsah a termín dokončení studie. (Ing. Kuneš a V.Pek
se zdrželi hlasování.)
d) Byly projednány zápisy ze společného zasedání Kontrolního
výboru a Finančního výboru.
e) Oprava mostu v obci Slatina
Starosta obce zaurguje opravu mostu.
f) ABF, a.s. vydavatelství bude požádáno místostarostou obce
o zařazení inzerce obce a okolí v díle „Plzeňský kraj atraktivní“
v rozsahu 2x A3.
g) Pozvánka veřejnosti k odhalení pamětní desky gen.Peškovi.
Veřejnost bude včas seznámena s místem a časem konání akce.

6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 22.30 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 19. zasedání obecního zastupitelstva dne 13.5.2003
1. Starosta obce připraví do 15.5.2003 nápravná opatření k auditu ze dne 13. 4. 2003
a 14.4.2003; do 30.5.2003 zpracuje Směrnici o oběhu účetních dokladů, doloží
podpisové vzory, účtový rozvrh a Směrnici k evidenci majetku a pro rok 2003 bude
postupovat podle zákona 250/2000 Sb. a 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. OZ schválilo Investiční záměr obce Chudenice – čtvrť Na Bojišti předložený
Bc.D.J.Klímou.
3. OZ schválilo rozsah a termín dokončení Arch. studie, která bude přílohou
Koncepci investičního záměru rekonstrukce ZŠ, kterou zpracuje Arch.Macek.

ke

4. Starosta obce zaurguje opravu mostu v obci Slatina.
5. Místostarosta obce připraví inzerci obce Chudenice a okolí pro vydavatelství ABF,a.s.
v rozsahu 2x A3.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 20. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 20.5.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, V.Pek
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: arch.Tomáš N. Macek
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chudenice za r. 2002
4. Projednání závěrečného účtu obce Chudenice za r. 2002
5. Informace o vykoupení parcel Na Bojišti
6. Organizační záležitosti
7. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chudenice za r.2002
OZ projednalo a schválilo výše uvedená nápravná opatření a Směrnici o oběhu
účetních dokladů.
4. Projednání závěrečného účtu obce Chudenice za r.2002
5. Informace o vykoupení parcel Na Bojišti podal Bc.D.Klíma.
65. Organizační záležitosti
a) Pronájem pozemku č. 2085
Do konce týdne starosta obce zjistí na Pozemkovém fondu
podmínky pronájmu tohoto pozemku.
b) Investiční záměr obce Chudenice – čtvrť „Na Bojišti“
S tímto bodem programu seznámil Bc. David J. Klíma.

c) Architektonicko-výtvarná studie školy (příloha ke Koncepci
investičního záměru rekonstrukce ZŠ)
Arch. Macek předložil vypracovanou studii, která byla všemi členy
OZ přijata.
d) Kontrola ČOV a vodního zdroje za ZŠ
Pan Kacerovský a Svatoň předali starostovi obce zápis z
kontroly obecního majetku. Zároveň seznámili zastupitelstvo s
výsledky svého šetření.
e) Poděkování sourozencům Říhovým
Obecní zastupitelé děkují Barboře a Václavovi Říhovým za
pomoc při osazování pamětní desky gen. Peškovi.
g) Žádost o zálohu na platy pracovníků školy
Mgr. J.Havlíčková, ředitelka ZŠ Chudenice, požádala OZ o
uvolnění zálohy za měsíc červen a červenec 2003 v celkové výši
130.000,- Kč do konce června 2003. Zároveň zažádala o souhlas
převést tyto peníze do kapitoly platy. Po zaslání dotace z KÚ v
říjnu 2003 bude tato částka přeúčtována zpět.
h) Pan Václav Pek rezignoval k 15.5.2003 na funkci zastupitele
obce Chudenice.

6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 22.30 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 20. zasedání obecního zastupitelstva dne 20.5.2003
1.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 18. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29.4.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, V.Pek
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, Mgr. Jana Havlíčková
Hosté: arch.Tomáš N. Macek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání dokončení Územního plánu
Projednání činnosti základní školy
Organizační záležitosti
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení zasedání OZ provedl starosta obce, seznámil zastupitele se
splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
a) Odvodnění Kouta, části obce Chudenice:
Obec se bu de tuto situ aci snažit řešit v rámci protipovodňových opatření
v r.2004. Starosta obce prověří vlastnické vztahy u pozemků této lokality.
b) Údržba náměstí bude jedním z úkolů letní brigády zahraničních studentů.
c) Chování dětí u autobusové zastávky není v kompetenci OÚ.
d) Spalování nevhodného paliva v topeništích:
V topné sezóně bude provedena kontrola paliva.
e) Plynofikace bytovek – vysvětleno na schůzi 24.4.2003.
f) Oprava kanalizace v části obce Podskalí – bude řešeno během letošního
roku.
g) Čištění bahníku – prováděno dvakrát ročně.
h) Skládka hřbitovního odpadu – OZ zjistí možnost koupě lanového liazkového
kontejneru.
3. Projednání dokončení Územního plánu
Ing. Kubec předloží do 30 dnů definitivní rozpočet dokončení ÚP Chudenic vč.
přilehlých obcí na základě projednaného rozsahu s předpokládanou splatností do
konce poloviny roku 2004.

4. Projednání činnosti základní školy (ředitelka školy Mgr.J.Havlíčková):
Ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková seznámila zastupitele se závěry kontrol OHS od
roku 2000, dále poukázala na nutnost pořízení 2 počítačů - do ředitelny a pro účetní
zastávající ekonomickou agendu školy.
Protože došlo ke zkrácení rozpočtu ZŠ Krajským úřadem, rozhodlo OZ o navýšení
rozpočtu školy (rezervy) o 100.000,- Kč.
5. Organizační záležitosti
a) Elektrifikace lokality „Na Bojišti“ ZČE, a.s. – bude posílena trafostanice
v Záblatí, resp. vystavena nová mezi pozemky parc.č. 127/32 a 127/33.
b) OZ schválilo Koncepci investičního záměru rekonstrukce ZŠ navrženou
místostarostou Bc.D.J.Klímou. Členové zastupitelstva do úterý 6.5.2003 sdělí
místostarostovi své event. připomínky.
Pokud do tohoto data místostarosta připomínky neobdrží, bude investiční
záměr předložen dne 9.5.2003 Ministerstvu financí ČR.
c) ABF,a.s. vydavatelství nabídlo obci Chudenice možnost inzerce v knize
Plzeňský kraj atraktivní. Místostarosta obce zjistí další podmínky.
d) Starosta obce vyřeší možnost odvozu separovaného odpadu z provozovny
v zámku Lázeň.
e) Ruší se bod č.6 z 2.zasedání OZ ze dne 21. 1. 2003.
6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 22.15 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 18. zasedání obecního zastupitelstva dne 29.4.2003
1. Ing. Kubec předloží do 30 dnů definitivní rozpočet dokončení ÚP Chudenic vč.
přilehlých obcí na základě projednaného rozsahu s předpokládanou splatností do
konce poloviny roku 2004
2. Bude navýšena rezerva rozpočtu ZŠ o 100.000,- Kč.
3. Místostarosta obce zajistí do 9.5.2003 podání Koncepce investičního záměru
rekonstrukce ZŠ na MF ČR.
4. Místostarosta obce zjistí podmínky inzerce v díle vydavatelství ABF, a.s. Plzeňský
kraj atraktivní.
5. Starosta obce vyřeší možnost odvozu separovaného odpadu z provozovny v zámku
Lázeň.
6. Ruší se bod č.6 z 2.zasedání OZ ze dne 21. 1. 2003.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 21. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 3.6.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma, Jiří Marák
Hosté: p. Jan Motyčka
Ověřovatelé: Marák J., Kacerovský J.
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení úvěru na výkup pozemků Na Bojišti
Schválení rozpočtových změn
Organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta Ing. K. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Pan Jiří Marák složil, do rukou starosty obce, Slib členů obecního (městského)
zastupitelstva obce Chudenice.

2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce. Seznámil zastupitele
se splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
Starosta obce prověří možnost vypovězení nájemní smlouvy na parcelu č.2085.
3. Schválení úvěru na výkup pozemků Na Bojišti
Pan J. Motyčka (KB,a.s.) zpracoval a předložil členům OZ ke schválení Podnikatelský
záměr obce.
Změny v tomto záměru budou schváleny ve čtvrtek 5.6.2003.
OZ schvaluje, na základě svého rozhodnutí ze dne 11.2.2003 a 4.3.2003, zajištění
úvěru pro výkup pozemků Na Bojišti v celkové výši 2 800 000,- Kč. Jako záruka byla
vybrána budova ZS v Chudenicích čp. 246.
(Hlasování se zdržel p.Marák.)
Odkoupení pozemků Na Bojišti od jejich majitelů bude realizováno 19.6.2003.
4. Schválení rozpočtových změn
Změny rozpočtu budou zaneseny do předloženého konceptu. Ten bude předložen ve
čtvrtek 5.6.2003 jednotlivým členů OZ.

5. Organizační záležitosti
a) OZ rozhodlo o koupi štaflí.
b) Pan Marák byl seznámen s pracovně-právními vztahy zaměstnanců obce.
6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 22.30 h.

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 21. zasedání obecního zastupitelstva dne 3.6.2003
1. Starosta obce prověří možnost vypovězení nájemní smlouvy na pozemek č.2085.
2. OZ schválilo zajištění úvěru pro výkup pozemků Na Bojišti v celkové výši 2 800 000,Kč. Jako záruka byla vybrána budova ZS v Chudenicích čp. 246.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 23. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 17.6.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský, Bc. David J. Klíma
Omluven: J.Marák
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, K.Kacerovský
Hosté: A. Kovaříková (firma Durisol)
R.Šabata (firma Swietelsky – oddělení zakázek, akvizice sportovní stavby)
arch.T.Macek
J.Motyčka
V.Benda
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
3. Úvěr na sítě „Bojiště“, provozní úvěr obce, úvěr na výstavbu činžovních
domů „Na Bojišti“, úvěr na rekonstrukci školy
4. Zajištění úvěrů
5. Zpráva místostarosty o právním chodu obce
6. Informace p.Šabaty z firmy Swietelsky o možnostech zřízení sportoviště
u ZŠ
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h místostarosta obce Bc.David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce. Seznámil zastupitele
se splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Byly předběžně schváleny (všemi přítomnými členy OZ) úvěr na sítě „Bojiště“,
provozní úvěr obce, úvěr na výstavbu činžovních domů „Na Bojišti“ a úvěr na
rekonstrukci školy.
Reálná možnost jejich čerpání bude opětovně projednána
a odsouhlasena
zastupitelstvem při uvolnění dotace na příslušnou akci.
4. Zajištění úvěrů
Pro zajištění výše uvedených úvěrů byla vybrána budova Starého zámku.
Průběh hlasování: všichni přítomní OZ byli pro tento návrh.

5. Zpráva místostarosty o právním chodu obce
Bc.David J. Klíma upozornil na nutnost právního zajištění chodu obce.
Proto bude na jedno z příštích zasedání OZ pozván JUDr. Popel.
6. Pan Šabata z firmy Swietelsky podal informace o možnostech zřízení sportoviště
u ZŠ Chudenice a předal zkušenosti při řešení dané situace jinými obcemi.
7. Diskuse
a) Paní A. Kovaříková a pan Chromý seznámili
produkty stavebních firem Durisol a MBT Chrudim.

zastupitele

s

b) Obec Křenice bude požádána o příspěvek na opravu mostu „U Cihelny“.
c) Ukončení nájmu koupaliště u Slatiny
S nájemcem paní Mgr. J. Zoubkovou, bytem Chudenice 166, bude projednána
možnost ukončení nájmu koupaliště u Slatiny v letošním roce.
d) Kontrola hospodaření v obecních lesích
OZ požádá nezávislého lesního hospodáře o zpracování kontroly hospodaření
v obecních lesích.
Audit bude pořízen za účelem zjištění skutečného stavu lesů a potenciálního
ekonomického využití.
K tomu budou předány patřičné podklady, např. LHP a evidence.
Průběh hlasování: všichni zastupitelé byli pro tento návrh, starosta obce se
zdržel hlasování.

e) Rybník Vazebník
Bc. David J. Klíma byl pověřen k vyjednání vykoupení pozemku pro opětovné
vybudování tohoto mokřadu.
f) OZ rozhodlo o zpracování odhadu nemovitosti čp.45 za účelem jejího prodeje.
g) PhDr. Václav Trojan bude požádán o zpracování sociálně-psychologické studie
k záměru zástavby lokality Bojiště.
h) Územní řízení
Bc. D.Klíma a pan arch. Macek byli pověřeni pro jednání územního řízení
a vymezení garáží v zastavovacím a územním plánu.

i) Zajištění provozu kanceláře pro nové bydlení:
30.6.2003 Ing. K. Kuneš
7.7.2003 p. K. Kacerovský a Mgr. V. Svatoň
14.7.2003 Bc. D. Klíma a p. arch. Macek
j) Pan architekt Macek a pan J. Motyčka informovali o zařazení žádosti o
poskytnutí státní dotace na rekonstrukci a modernizaci ZŠ Chudenice do
registru MF ČR. Do pol. září 2003 je nutno zadat projektovou dokumentaci a
zajistit výběrové řízení pro dodavatele stavby do konce července 2003.
k) OZ pověřilo podpisem smluv o odkoupení pozemků „Na bojišti“ místostarostu
Bc. Davida Klímu.
průběh hlasování: pro - 5 členů OZ
proti: Ing.Kuneš
8. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 23.45 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 23. zasedání obecního zastupitelstva dne 17.6.2003
1. OZ schválilo úvěr na sítě „Bojiště“, provozní úvěr obce, úvěr na výstavbu činžovních
domů „Na Bojišti“ a úvěr na rekonstrukci školy.
Reálná možnost jejich čerpání bude opětovně projednána a odsouhlasena
zastupitelstvem při uvolnění dotace na příslušnou akci.
2. Zajištění výše uvedených úvěrů bude budovou Starého zámku v Chudenicích.
3. Obec Křenice bude požádána o příspěvek na opravu mostu „U Cihelny“.
4. OZ projedná možnost ukončení nájmu koupaliště u Slatiny v letošním roce.
5. OZ rozhodlo o auditu hospodaření v obecních lesích nezávislým lesním hospodářem.
6. Bc. David J. Klíma byl pověřen k vyjednání vykoupení pozemku pro opětovné
vybudování rybníku Vazebník.
7. OZ rozhodlo o zpracování odhadu nemovitosti čp.45 za účelem jejího prodeje.
8. PhDr. Václav Trojan bude požádán o zpracování sociálně-psychologické studie
k záměru zástavby lokality Bojiště.
9. Bc. D.Klíma a pan arch. Macek byli pověřeni pro jednání územního řízení „Na bojišti“
10. Smlouvy o odkoupení pozemků „Na bojišti“ podepíše dne 19. 6. 2003 za obec
Chudenice místostarosta Bc. David Klíma.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 25. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 15.7.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, J. Marák
Omluven: K. Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Hosté: arch.T.Macek, Jan Motyčka
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Informace JUDr. Popela o možnosti právního chodu obce
Informace o obecních lesích
Organizační záležitosti
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. K. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce. Seznámil zastupitele
se splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. JUDr. Popel seznámil zastupitele s možností právního chodu obce.
Pan doktor Popel bude požádán o právní zastupování obce a ZŠ Chudenice
(od 1.8.2003).
Průběh hlasování: 5x pro, zdržel se p.Marák
4. Informace o hospodaření v obecních lesích podali pan Marák a p.Kubovec. Dále
předložili LHP a Zkrácenou hospodářskou knihu LHC Přeštice.
Ke kontrole stavu lesů obce Chudenice bude svolána mimořádná schůzka.
5. Organizační záležitosti
a) Odpoveď Mgr. J.Zoubkové na návrh OÚ ohledně ukončení nájmu objektu
koupaliště Slatina.
Záležitost bude předána JUDr. Popelovi k dořešení.

b) Odkanalizování a ČOV obcí Kaničky, Chocomyšl - Němčice
OZ souhlasí se zpracováním projektu pro řešení odkanalizování obcí „Starý
potok“ se zaústěním na ČOV Chudenice.
c) Výběrové řízení na generálního dodavatele rekonstrukce a modernizace
ZŠ Chudenice zpracuje firma Stormen s.r.o.
Průběh hlasování: 5x pro, zdržel se p. Marák
d) Mgr. J. Havlíčková požádala o opravu ulice Hradčany (propadlý asfalt) a
chodníku před ZŠ.
e) Za účelem významného snížení nákladů školních kuchyní požádala ředitelka
školy Mgr.J.Havlíčková o zajištění automobilu k dovozu obědů ze ZŠ do MŠ.
f) Pan Marák upozornil na nutnost projednávat závažné věci a hlasovat o nich za
přítomnosti veřejnosti.
6. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 22.30 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení

z 25. zasedání obecního zastupitelstva dne 15.7.2003
1. OZ rozhodlo o právním zastupováním obce od 1.8.2003 JUDr. Popelem.
2. Ke kontrole stavu lesů obce Chudenice bude svolána mimořádná schůzka.
3. Výběrové řízení generálního dodavatele rekonstrukce a modernizace ZŠ Chudenice
zpracuje fa Stormen s.r.o.
4. OZ souhlasí se zpracováním projektu pro řešení odkanalizování obcí „Starý potok“ se
zaústěním na ČOV Chudenice.
5. Ukončení nájmu objektu koupaliště Slatina – záležitost bude předána k dořešení
JUDr.Popelovi.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 26. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 28.7.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, Karel Kacerovský
Omluven: J.Marák
Ověřovatelé: K.Kacerovský, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: arch.T.Macek, J.Motyčka
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Organizační záležitosti ve školství
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Ing. K. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce. Seznámil zastupitele
se splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
OZ upozornili starostu obce, že do dnešního dne nezajistil zjednodušený energetický
audit s posouzením 2-3 druhů vytápění ZŠ (tento úkol trvá od 3.12.2002 – viz 5.bod
usnesení zasedání z tohoto dne).
Starosta obce proto urychleně osloví firmu Greenterm za účelem vypracování
tepelného auditu pro plynové vytápění školy. Pokud tato firma neprojeví zájem, bude
toto nabídnuto firmě jiné (např. Buderus, Junkers…).
3. Organizační záležitosti ve školství
ředitelka ZŠ Chudenice Mgr. Jana Havlíčková :
1.) seznámila členy zastupitelstva s čtvrtletním výkazem o zaměstnancích a
mzdových
prostředcích za 1. a 2. čt. 2003
2.) seznámila členy zastupitelstva s výkazem o hospodaření za 1. pololetí 2003.
3.) seznámila členy zastupitelstva s čerpáním přímé dotace /KÚ/ a provozní dotace
/OÚ/
4.) seznámila členy zastupitelstva s úsporou finančních prostředků na platy
pracovníků, které by musel do přímé dotace doplatit OÚ
5.) seznámila členy zastupitelstva s žádostí o navýšení přímé dotace od KÚ v části
OPPP
6.) přednesla žádost o zaplacení částky 6 915 Kč do položky státního rozpočtu /jedná
se o překročení OPPP/.
7.) přednesla žádost o zaplacení částky 62 000 Kč za chybějící žáky /na základě
žádost

o výjimku pro školní rok 2002/2003.
8.) přednesla žádost o bezplatný převod potravin k 1.1.2003 - jedná se o potraviny, které
byly na skladě ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ k 31.12.2002 - přechod do právní subjektivity
9.) přednesla návrh uspořádání školního roku 2003/2004 - navrhuji OZ schválit vyučování
v pěti třídách, ale ve všech ročnících ZŠ /počet žáků schválený MŠMT na jednu třídu
je 17, při otevření šesti tříd za současného stavu žáků je doplatek OÚ do přímé dotace
579 500 Kč na školní rok 2003/2004 - jedná se o 30 500 Kč na jednoho chybějícího
žáka, při otevření všech devíti tříd - 2 135 000 Kč/.
10.) přednesla žádost o řešení provozu v MŠ od září 2003
a) počet provozních pracovníků - dle rozpočtu KÚ na počet žáků pouze 0,9 zaměstnanců
- chybí 1,2 pracovníků
- návrh řešení ze společného jednání 24.7.2003 - uhlí a elktřinu za provoz MŠ zaplatí
OÚ resp. tuto částku převede po zaplacení do jiných zdrojů a ŘŠ ze svého rozpočtu
a dalších zdrojů zabezpečí provoz v MŠ.
b) projednání výdejny v MŠ s hyg. stanicí v Klatovech , nutno zabezpečit auto pro
převoz
potravin do MŠ od září 2003, nebo ledna 2004
c) vyčlenit finanční prostředky cca 5 000 Kč na úklid areálu v MŠ pro zprovoznění nabídnout na školní výlety a školy v přírodě.
11.) Schválení návrhu zvýšení ceny stravného pro cizí strávníky : ŘŠ navrhuje od září 2003
cenu za jeden oběd 42 Kč, do ceny obědů je nutno kalkulovat poměrnou část nákladů a
plat kuchařky /cca 1,0 úvazku na 40 obědů/
12.) žádost o sepsání dohody o péči o počítačovou síť v ZŠ, na OÚ a v knihovně - navrhuji
sepsání smlouvy s paušálním poplatkem, s odstraněním závad do 24 hodin.

4. Diskuse
a) Manželé Matějkovi upozornili na nutnou opravu okapů obecních budov
(skladů) – bude zajištěno.
b) Žádost Dr. Krásové (deratizace a oprava vozovky) bude na místě posouzena
starostou a místostarostou obce.
c) Okresní hospodářská komora v Klatovech nabídla pomoc při čerpání dotací
ze zahraničí. Tuto nabídku bude sledovat místostarosta obce.
d) OZ děkuje paní ředitelce Mgr.J.Havlíčkové za dosavadní práci, kterou udělala
pro ZŠ.
e) U firmy Stormen s.r.o. bylo 25.7.2003 objednáno výběrové řízení generálního
dodavatele rekonstrukce a modernizace ZŠ.
f) U advokátní kanceláře Bauer-Popel byla podepsána smlouva o právním
zastupování obce a ZŠ.
g) OZ schválili Dohodu o zajištění pouti v obci Chudenice na léta 2004-2008
s panem Josefem Flaschem.

5. Usnesení, závěr

Schůze byla ukončena ve 20.45 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 26. zasedání obecního zastupitelstva dne 28.7.2003
1. Starosta obce osloví firmu Greenterm za účelem vypracování tepelného auditu pro
plynové vytápění školy. Pokud tato firma neprojeví zájem, bude toto nabídnuto firmě
jiné (např. Buderus, Junkers…).
2. OZ schválilo příspěvek na opravu okapů obecních budov ve výši cca. 2.500,- Kč.
3. OZ schválilo Dohodu o zajištění pouti v obci Chudenice na léta 2004-2008 s panem
Josefem Flaschem.
4. OZ bere na vědomí čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1. a
2. čt. 2003 v ZŠ.
OZ bere na vědomí výkaz hospodaření za 1. pololetí 2003 v ZŠ.
OZ bere na vědomí čerpání přímé dotace /KÚ/ a provozní dotace /OÚ/ v ZŠ.
OZ bere na vědomí úsporu finančních prostředků na platy pracovníků v ZŠ.
OZ bere na vědomí žádost o navýšení přímé dotace od KÚ v části OPPP v ZŠ.
OZ souhlasí se zaplacením částky 6 915 Kč do položky státního rozpočtu /jedná se o
překročení OPPP v ZŠ/.
OZ souhlasí se zaplacením částky 62 000 Kč za chybějící žáky / ná základě žádosti o
výjimku pro školní rok 2003/2003.
OZ souhlasí s bezplatným převodem potravin k 1.1.2003.
OZ schvaluje uspořádání školního roku 2003/2004 - vyučování v pěti třídách ve všech
ročnících ZŠ.
OZ schvaluje a) provoz v MŠ od září 2003,
b) uhrazení výdajů za uhlí a elektřinu, ŘŠ uhradí ze svého rozpočtu a
dalších zdrojů provoz v MŠ.
c) zabezpečení auta pro převoz potravin do MŠ od září 2003 nebo ledna
2004
d) vyčlenění finančních prostředků cca 5 000 Kč na úklid areálu v MŠ
pro zprovoznění .
OZ souhlasí se zvýšením ceny stravného pro cizí strávníky ve školní jídelně - cena
jednoho oběda = 42,- Kč.
OZ souhlasí se sepsáním dohody o péči o počítačovou síť v ZŠ, na OÚ a v knihovně s
paušálním poplatkem a odstraněním závad do 24 hodin.

……………………………..

………………………………

Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 28. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 9.9.2003
Přítomní: Ing. Karel Kuneš, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Bc. David J. Klíma, J. Marák, K. Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Hosté: viz „Prezenční listina“
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Uzavření smlouvy na rekonstrukci ZŠ Chudenice
Výběr akcí pro žádost o dotace na rok 2004
Příprava veřejné schůze
Organizační záležitosti
Projednání stížností občanů na nepořádek za pivnicí Stará škola
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Ing. K. Kuneš.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce. Seznámil zastupitele
se splněnými a řešenými úkoly z minulých usnesení.
3. Uzavření smlouvy na rekonstrukci ZŠ Chudenice
Jednání byl přítomen zástupce vítězné firmy, vzešlé z výběrového řízení konaného dne
4.9.2003, pan Mgr.Tomáš Čmelík (firma Ditherm a.s).
Dne 11. 9. 2003 bude podepsána smlouva s firmou Ditherm o rekonstrukci ZŠ
Chudenice, doplněná o připomínky právního zástupce obce JUDr. Popela.
4. Výběr akcí pro žádost o dotace na rok 2004 (z Programu obnovy venkova)
Protože pan starosta Ing.K.Kuneš předložil členům OZ materiál (doručený na OÚ
11.6.2003 !!!) k tomuto bodu jednání až na tomto zasedání, nemohla být vybrána
žádná akce, na jejichž realizaci se budou žádat dotace pro příští kalendářní rok.
Proto bude tento bod programu projednán na mimořádném zasedání ve čtvrtek
11.9.2003.
MUDr. J.Srbová a p.K.Kacerovský opětovně vyjádřili nespokojenost s nedostatečným
oznamováním závažných materiálů a dokumentů zastupitelům obce ze strany starosty
– pozdě (až na zasedání OZ), vůbec ne či neúplně.
5. Příprava veřejné schůze
Byl dohodnut termín jejího konání na 10.10.2003 od 19.30 h v restauraci Stará škola.

Dále se OZ dohodli na programu této schůze.
6. Organizační záležitosti
a) Seznámení s výsledkem šetření Finančního a Kontrolního výboru ve věci
hospodaření v lesích LHC Chudenice konaného dne 7.9.2003.
Pan Karel Kacerovský, Mgr.Vladimír Svatoň, za odborného doprovodu pana
Václava Bendy, provedli dne 7.9.2003 kontrolu hospodaření v lesích LHC
Chudenice.
Zastupitelstvo bylo předběžně o výsledku této kontroly informováno, jinak
bude o této pracovní schůzce pořízen zápis.
b) Žádost p.Václava Kacerovského
Pan V.Kacerovský a obyvatelé obce Chudenice, ul. V Záblatí, žádají
o připojení na obecní vodovod a kanalizaci.
Obec zažádá Ministerstvo zemědělství o dotaci na tuto akci.
b) Žádost p.V.Janečka o pronájem části obecního skladu pro garážování
motorového vozidla.
Pan JUDr. Popel bude požádán o vyhotovení návrhu nájemní smlouvy.
7. Projednání stížností občanů na nepořádek za pivnicí Stará škola
8. Diskuse
a) Pan Svačina, Kulich a Beník se dotázali na rozsah rekonstrukce ZŠ
Chudenice, na využití areálu MŠ a demografický vývoj Chudenicka.
b) Pan Svačina upozornil na nutné odkanalizování lokality Kout v obci
Chudenice.
Místostarosta obce seznámil přítomné hosty s připravovaným projektem
řešícím odkanalizování obcí „Starý potok“ se zaústěním na ČOV Chudenice.
Při této akci bude možné problematická místa kanalizace obce opravit či
vybudovat (viz usnesení 25.zasedání OZ ze dne 15.7.2003).
9. Usnesení, závěr
Schůze byla ukončena ve 22.30 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 28. zasedání obecního zastupitelstva dne 9.9.2003
1. Starosta svolá na čtvrtek 11.9.2003 od 16.00 h mimořádné zasedání OZ.
Programem bude podepsání Smlouvy o dílo s firmou Ditherm a.s. a výběr žádostí o
dotace z Programu obnovy venkova v roce 2004.
2. Bc.D.Klíma požádá Ministerstvo zemědělství o dotaci na odkanalizování ulice
V Záblatí a jejího připojení na obecní vodovod.
3. JUDr. Popel vyhotoví nájemní smlouvu na část obecního skladu.
4. Termín veřejné schůze byl stanoven na 10.10.2003.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

………………………………
Ing. Karel Kuneš
starosta obce

Zápis
z 29. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 23.9.2003
Přítomní: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: viz „Prezenční listina“
Program:

1. Zahájení
2. Rezignace p. Maráka na mandát člena OÚ
3. Složení slibu člena zastupitelstva p. Kaliny a p. Přibáně
4. Prodloužení nájmu budovy čp. 45
5. OÚ Ježovy – splátkový kalendář dluhu
6. Žádost pronájmu obecní garáže – p. Janeček
7. Žádost občanů „Záblatí“
8. Žádost ing. Kuneše
9. Žádost občanů z „Kouta“
10. Zábor obecního pozemku č. 2074
11. Příspěvek OÚ Biřkov na výuku plavání
12. Termín veřejné schůze
13. Řešení problematiky obsazení postu starosty obce
14. Diskuse
15. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h. místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Rezignace p. Maráka na mandát člena OÚ
OZ ji vzalo na vědomí.
3. Složení slibu člena zastupitelstva p. Kaliny a p. Přibáně
Pan Zdeněk Kalina složil slib člena OZ, p. Přibáň se k dnešnímu dni mandátu člena
OZ vzdal.
Místostarosta obce osloví dne 24.9.2003 p.Žáka, náhradníka p. Přibáně na mandát
člena OZ.
4. Prodloužení nájmu budovy čp. 45
V září 2002 zanikla smlouva mezi p. Štětinou a OÚ, jejímž předmětem byl pronájem
budovy čp.45.
Místostarosta obce objednal u JUDr. Popela vypracování Dodatku č.2, jímž se
smlouva prolonguje do 31.3.2004.
Průběh hlasování: všichni členové OZ souhlasí.

5. OÚ Ježovy – splátkový kalendář dluhu
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s termíny splátek, jež byly všemi OZ
schváleny.
6. Žádost p. Janečka o pronájem obecní garáže
Do 15.10.2003 prověří místostarosta obce s p. Bláhou možnost přestěhování obecního
skladu, potom bude žádost p. Janečka opětovně posouzena.
7. Žádost občanů „Záblatí“
Poněvadž obec Chudenice, díky špatnému hospodaření s majetkem obce v minulém
volebním období, nemá volné finanční prostředky na financování této akce, zažádá
místostarosta o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
K dnešnímu dni místostarosta obce zažádal, z Programu obnovy venkova, o dotaci na
vyčištění chudenické požární nádrže (Kč 30.000,-) a na úroky z úvěrů na plynofikaci
ve výši 91.000,- Kč.
8. Žádost ing. Kuneše o proplacení dovolené za r. 2002 a r. 2003.
K tomuto bodu bude JUDr. Popel požádán o právní rozbor.
9. Žádost občanů části obce „Kout“ – připojení k vodovodnímu řadu, plynofikace a
odkanalizování.
Ve čtvrtek 25.9.2003 bude toto konzultováno s Ing. Kunešem.
10. Zábor obecního pozemku 2074
Slečna Kociánová bude požádána o odstranění stavby plotu.
Průběh hlasování: všichni byli pro tento návrh
11. Příspěvek OÚ Biřkov na výuku plavání
Ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková upozornila, že náklady na plavání a lyžařský
výcvik žáků ZŠ hradí rodiče, kteří budou s tímto seznámeni na třídních schůzkách.
Proto nelze tento příspěvek na OÚ Biřkov vymáhat.
12. Termín veřejné schůze
Veřejná schůze OZ se bude konat ve čtvrtek 9.10.2003 od 19.00 h v pivnici Stará
škola.
S programem bude veřejnost včas seznámena.
Pokud rekreanti projeví zájem o schůzku s obecními zastupiteli, bude termín jejího
konání stanoven dodatečně.
Průběh hlasování: všichni souhlasí
13. Řešení problematiky obsazení postu starosty obce
Místostarosta byl pověřen zastupováním. Situace bude řešena až po právním výkladu.
14. Diskuse
Pan Svačina, paní Lucáková a paní Soupírová upozornili na neutěšený stav
kanalizace „Kouta“, resp. „Podskalí“.
Bylo zodpovězeno na zasedání.

15.

Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí.

Schůze byla ukončena ve 20.25 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
zástupce starosty

Usnesení
z 29 . zasedání obecního zastupitelstva dne 23.9.2003
1. Pan Zdeněk Kalina složil slib člena OZ.
2. Místostarosta obce osloví dne 24.9.2003 p.Žáka, náhradníka p. Přibáně na mandát
člena OZ.
3. OZ schválili Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na budovu č.p.45.
4. Zastupitelstvo schválilo splátkový kalendář dluhu OÚ Ježovy.
5. Do 15.10.2003 prověří místostarosta obce s p. Bláhou možnost přestěhování obecního
skladu, potom bude žádost p. Janečka o pronájem části skladu ke garážování
motorového vozidla opětovně posouzena.
6. Slečna Kociánová bude požádána o odstranění stavby plotu.
7. JUDr. Popel bude požádán o právní rozbor k 8. a 13. bodu programu zasedání.
8. Veřejná schůze OZ se bude konat ve čtvrtek 9.10.2003 od 19.00 h. v pivnici Stará
škola.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

Zápis
z 30. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 7.10.2003
Přítomní: Bc. David J. Klíma MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, K. Kacerovský
Hosté: viz „Prezenční listina“
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Rezignace p.ing. Karola Žáka na mandát člena OZ
Stav dopravního značení v obci
Obec Dolany – stanovisko k zadání změny ÚPN obce Dolany – část
Svrčovec
6. Veřejnoprávní smlouva Město Klatovy – Obec Chudenice
7. Dotace Min kultury ČR – Starý zámek
8. Starý zámek - moštárna
9. Kolaudace plynofikace v Lučici
10. Zkouška pitné vody v síti obce Chudenice
11. Ustanovení statutárního zástupce obce
12. Řešení problematiky správce obecních lesů
13. Ukončení nájmu – hájenka Bolfánek
14. Zábor obecního pozemku č. 2074
15. Došlá pošta
16. Diskuse
17. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 19.00 h místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Současně požádal o zařazení
dalšího bodu programu – informace zástupců firem Aquašumava a VP, a.s. Plzeň
o záměru odkanalizovat obce sdružení Starý potok.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
a) Žádost p.Janečka o pronájem obecní garáže byla k dnešnímu dni zamítnuta.
Důvodem je využití tohoto objektu pro parkování obecního vozidla.
b) Žádost ing. Kuneše o proplacení dovolené za r.2002 a 2003 – bude proplacena
poměrná část dovolené za r. 2003.
3. Rezignace p.ing.Karola Žáka na mandát člena OZ
K dnešnímu dni byla doručena také rezignace p. Z.Kaliny. Obě rezignace byly vzaty
na vědomí.
Protože byl p.Žák posledním náhradníkem, nebude již nikdo další osloven k převzetí
mandátu člena zastupitelstva obce.
OZ má od dnešního dne pět členů.

4. Stav dopravního značení v obci
Místostarosta obce seznámil OZ se zněním dopisu Policie ČR, došlo dne 7.3.2003, ve
kterém jsou uvedeny některé komunikační závady.
Nevyhovující dopravní značení proto bude vyměněno, resp. odstraněno.
5. Obec Dolany – stanovisko k zadání změny ÚPN obce Dolany – část Svrčovec
OZ souhlasí s těmito změnami.
6. Veřejnoprávní smlouva Město Klatovy – Obec Chudenice
OZ souhlasí, proto bude tato smlouva podepsána.
7. Dotace Ministerstva kultury ČR – Starý zámek
Dne 25.9.2003 byla poskytnuta ministerstvem dotace ve výši 670.000,- Kč. Bude
použita na opravu střešní krytiny, krovu a klempířských prvků nad východním tzv.
sálovým křídlem zámku.
8. Starý zámek – moštárna
Místostarosta obce seznámil OZ se studií moštárny v bývalé mlékárně.
Pan V.Kacerovský ústně požádal o nutné úpravy výše uvedeného objektu – především
je to svedení dešťové vody, přepad ze studně do kanalizace, instalace el.energie,
zavedení pitné vody, vyřešení odkanalizování a pomoc při přestěhování zařízení
moštárny.
9. Kolaudace plynofikace v Lučici
Bc.Klíma a Ing. Kuneš se účastnili 25.9.2003 ústního jednání spojeného s místním
šetřením. O výsledku bylo OZ informováno.
10. Zkouška pitné vody v síti obce Chudenice
Dne 11.8.2003 byl odebrán vzorek pitné vody. Žádný ze sledovaných ukazatelů nebyl
tentokrát překročen.
11. Ustanovení statutárního zástupce obce
Dne 11.9.2003 se starosta ing. Kuneš vzdal funkce. Podle § 103 odst. 6 zákona
č.128/2000 Sb. určuje zastupitelstvo obce k zastupování starosty místostarostu
Bc.Davida Klímu, který bude s platností od 1. listopadu 2003 zastávat funkci
místostarosty jako uvolněnou.
12. Řešení problematiky správce obecních lesů
Panu Marákovi a p. Kubovcovi bude doručena výpověď. Do příštího zasedání
zastupitelstva zjistí místostarosta obce informace o vypsání výběrového řízení na
OLH.
13. Ukončení nájmu – hájenka Bolfánek
Panu Markovi bude vypovězena nájemní smlouva a současně bude požádán
o zaplacení 2 nájmů v celkové výši 12.000,- Kč.
Pokud bude mít trvalý zájem o pronájem objektu, bude s ním sepsána nová nájemní
smlouva s platností od 1.1.2004.
14. Zábor pozemku č.2074
OZ revokuje bod č.6 usnesení ze dne 23.9.2003.

Rozhodnutí o odstranění stavby na pozemku č.2074 bude postoupeno Městu Klatovy,
odboru výstavby.
15. Informace o odkanalizování obcí Starého potoka
Zástupci firem Vodohospodářský podnik, a.s. a Aquašumava informovali o průběhu
prací na společném projektu. Zároveň doporučili, aby obec Chudenice do 21.10.2003
stanovila své priority v oblasti odkanalizování.
Sdružení Starý potok bude požádáno o předložení smluv, stanov a možnost změny
zástupce za obec Chudenice.
16. Došlá pošta, organizační záležitosti
a) Změna výpůjční doby v knihovně (od 13.10.2003)
V zimním období bude výpůjční doba pro veřejnost :
Úterý
14.00 – 16.00 h
Pátek
14.00 – 16.00 h
b) Informace o sokolovně
Do konce října 2003 bude zpracován znalecký posudek na budovu sokolovny
a odeslán České obci sokolské v Praze.
17. Diskuse

18. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí.

Schůze byla ukončena ve 22.15 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
zástupce starosty

Usnesení
z 31. zasedání obecního zastupitelstva dne 7.10.2003
1. Žádost p.Janečka o pronájem obecní garáže byla k dnešnímu dni zamítnuta.
2. Ing. Kunešovi bude proplacena poměrná část dovolené za r. 2003.
3. Obec Chudenice vymění, resp. odstraní nevyhovující dopravní značení.
4. OZ souhlasí se zadáním změn ÚPN obce Dolany – část Svrčovec.
5. OZ schválilo znění Veřejnoprávní smlouvy Město Klatovy – Obec Chudenice.
6. Místostarosta obce oznámí závěry k 8.bodu zápisu zasedání (přestěhování moštárny)
p.Lenkovi.
7. Sdružení Starý potok bude požádáno o předložení smluv, stanov a možnost změnit
zástupce za obec Chudenice.
8. Do 21.10.2003 stanoví obec Chudenice priority v oblasti odkanalizování.
9. Do příštího zasedání zastupitelstva zjistí místostarosta obce informace o vypsání
výběrového řízení na OLH.
10. Panu Markovi bude vypovězena nájemní smlouva a současně bude požádán
o zaplacení 2 nájmů v celkové výši 12.000,- Kč.
11. OZ schválilo změnu výpůjční doby v knihovně.
12. Do konce října 2003 bude zpracovaný znalecký posudek odeslán České obci sokolské
v Praze.
13. Podle § 103 ods. 6 zákona č.128/2000 Sb. určuje OZ k zastupování starosty
místostarostu Bc.Davida Klímu. Ten bude funkci místostarosty vykonávat od 1. 11.
2003 jako uvolněný člen zastupitelstva.
14. OZ revokuje bod č.6 usnesení ze dne 23.9.2003 a přijímá stanovisko ve znění:
„Rozhodnutí o odstranění stavby na pozemku č.2074 bude postoupeno Městu Klatovy,
odboru výstavby.“

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

Zápis
z 31. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 9.10.2003 v sále pivnice Stará škola
Přítomní: Bc. David J. Klíma MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K. Kacerovský
Hosté: viz „Prezenční listina“
Program:

1. Zahájení
2. Zpráva místostarosty
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
4. Informace o vodním hospodářství
5. Prodej budovy pošty
6. Rozpočtové změny r.2003
7. Žádosti o dotace na rok 2004
8. Zpráva o činnosti školy
9. Zpráva o přípravách výstavby „Na Bojišti“
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájila a řídila dr. J.Srbová.
Přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání a upozornila je na zpřístupněné
zprávy jednotlivých přispěvovatelů na vývěsních tabulích.
2. Zpráva místostarosty.
Ve své zprávě informoval o proběhlé kolaudaci plynofikace obce, o hospodaření,
opravě a modernizaci ZŠ, o útlumu investic v r.2004, nutnosti rekonstrukce ČOV,
splácení dluhu OÚ Ježovy a o vyjednávání bezplatného převodu budovy sokolovny.
3. Rozpočtové změny r.2003
S tímto bodem programu seznámila přítomné paní Vlčková, účetní obce.
4. Žádosti o dotace na rok 2004
Místostarosta obce podal přehled dotací o které již bylo zažádáno, resp. bude žádáno.
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Pan Karel Kacerovský a Mgr. Vladimír Svatoň postupně seznámili s výší majetku
obce, o výsledku hospodářského auditu, spravováním majetku obce (obecního
vodovodu a ČOV a LHC Chudenice).
6. Informace o vodním hospodářství
Bc.D.Klíma informoval o výsledku posouzení hydrogeologických podmínek
Ing.Jánským.

7.

Zpráva o přípravách výstavby „Na Bojišti“

Místostarosta obce se na tomto místě mj. zmínil o tom, že se v současné době jedná o
úvěr, hledá se investor (zájemce o vykoupené pozemky). Dále připomněl kroky, které
již byly učiněny.
8. Zprávu o činnosti školy podala ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková. Seznámila
přítomné se změnami, které se uskutečnily od data jejího jmenování, tj. 15.4.2003.
9. Prodej budovy pošty
Důvodem pro zvážení tohoto návrhu je nedostatečné využívání objektu a zájem
několika občanů o jeho koupi.
Odhadní cena: 262 272,- Kč
Návrh členů OZ: 300 000,- Kč
Diskuse na toto téma: Kdo je kupec? (J.Stingl)
Jaký nájem platí pošta a kadeřnictví? (V.Kacerovský)
Budou zde byty? (pí. Zoubková)
Průběh hlasování členů OZ: všichni souhlasí s prodejem budovy čp.45
10. Diskuse
a) Vytápění budovy ZŠ.
b) Modernizace budovy ZŠ.
c) Jak bude využit areál MŠ po přestěhování provozu MŠ do zrekonstruované
ZŠ?
d) Plynofikace obce.
e) Zajištění vodních zdrojů obce.
f) Přestěhování moštárny.
g) Vodovod a odkanalizování části obce Kout.
h) Kdy bude opravena Zahradní ulice?
i) Náklady a zatížení ČOV Chudenice.
j) Proč odstoupil starosta obce a další členové OZ?
k) Výstavba „Na Bojišti“ – zájemci (počet); jak se bude postupovat v případě
nesolventnosti nájemníka;
l) Bude i nadále vydáván obecní časopis?
m) Úklid v okolí „Chudobince“
n) Kdy bude svítit veřejné osvětlení v Záblatí?
o) Dotaz k možnosti hlasování o důvěře OZ.
Na všechny diskusní příspěvky bylo odpovězeno při veřejném zasedání.
11. Závěr
Schůze byla ukončena ve 22.45 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
zástupce starosty

Usnesení
z 31. zasedání obecního zastupitelstva dne 9.10.2003
1. OZ bere na vědomí zprávu místostarosty.
2. OZ bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru
3. OZ bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ.
4. OZ souhlasí s prodejem budovy pošty čp. 45.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

Zápis
z 32. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29. 10. 2003
Přítomní: Bc. David J. Klíma MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, MUDr. Jana Srbová
Hosté: arch.Macek, V.Kacerovský
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Informace ing. Kuneše a p.Egera o možnosti odkanalizování obcí sdružení
„Starý potok“ do ČOV Chudenice
4. Schválení rozpočtových změn na II.pololetí r.2003
5. Veřejná vyhláška o měření vodného
6. Vyhlášení výběrového řízení na OLH Chudenice
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 17.00 h místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
3. Informace o možnosti odkanalizování obcí sdružení „Starý potok“ do ČOV
Chudenice podali ing. Kuneš a p.Eger, starosta obce Chocomyšl. Seznámili
zastupitele o předpokládaných nákladech a s realizací stavby. Přivaděč bude hrazen z
prostředků odkanalizovávaných obcí - obec Chudenice bude hradit pouze poměrné
části finančních nákladů spojených s rekonstrukcí ČOV.
4. Schválení rozpočtových změn na II.pololetí r.2003
Místostarosta seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami.
5. Veřejná vyhláška o měření vodného
Místostarosta upozornil na nutnost upravit měření vodného, resp. stočného (jejich
výši, způsob měření) veřejnou vyhláškou. Ta bude připravena po vyčíslení kalkulace
za r.2003.
6. Vyhlášení výběrového řízení na OLH Chudenice
Vyhlášení zajistí místostarosta po konzultaci s JUDr. Popelem.
7. Diskuse
A) Na žádost Mgr. J. Havlíčkové OZ projednali a schválili:
a) Směrnici pro evidenci, účtování a odpisování majetku pro Obec
Chudenice a organizace, jejichž zřizovatelem je obec Chudenice
b) Průběh inventarizace

c) Směrnice pro provedení inventarizace
d) Složení jednotlivých inventarizačních komisí:
- ústřední inventarizační komise: MUDr. J. Srbová (předsedkyně)
M. Matějková
M. Tesařová
- likvidační inventarizační komise: J. Dostálová (předsedkyně)
Mgr. J. Zoubková
Ing. K. Žák
- inventarizační komise č. 1:
V. Benda
- inventarizační komise č. 2:
P. Zoubek
- inventarizační komise č. 3:
M. Zábranová
- inventarizační komise č. 4:
Mgr.V. Svatoň, V.Sláma
- inventarizační komise č. 5:
K. Kacerovský
- inventarizační komise č. 6:
Mgr. J. Havlíčková
B) Ředitelka školy požádala o zrealizování přechodu pro chodce u ZŠ.
C) OZ vyslovili souhlas se žádostí pí. Marie Šperlové, bytem Slatina 13, o umístění
kabelového vedení pro el. napětí na obecním pozemku 560/3.
D) Ředitelka školy Mgr. J. Havlíčková požádala zastupitele o schválení přerozdělení
finančních odměn z fondu Krajského úřadu mezi zaměstnance ZŠ, ŠJ a MŠ.
8. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé s usnesením zasedání souhlasí.

Schůze byla ukončena ve 20.00 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
Ověřovatelé

………….……………………….
místostarosta

Usnesení
z 32. zasedání obecního zastupitelstva dne 29.10.2003
1. Místostarosta obce dne 30.10.2003 upřesní ing. Vladykovi kapacitu (do 1 500 EO)
a trasu přivaděče odpadních vod na ČOV Chudenice.
2. OZ určilo p. K. Kacerovského zástupcem do představenstva sdružení „Starý potok“.
3. OZ schválilo rozpočtové změny na II.pololetí r. 2003.
4. Místostarosta požádá ing. Kasalického o posouzení nákladů na odkanalizování částí
obce Kout, Záblatí a Podskalí a napojení těchto částí na obecní vodovod.
5. Místostarosta obce požádá dne 30.10.2003 JUDr.Popela o konzultaci vyhlášení
výběrového řízení na OLH Chudenice.
6. OZ schválilo Směrnici pro evidenci, účtování a odpisování majetku pro Obec
Chudenice a organizace, jejichž zřizovatelem je obec Chudenice.
7. OZ schválilo rozdělení finančních prostředků (zaslaných KÚ Plzeň) mezi zaměstnance
ZŠ, MŠ a ŠJ.
8. OZ schválilo složení inventarizačních komisí:
- ústřední inventarizační komise: MUDr. J. Srbová (předsedkyně)
M. Matějková
M. Tesařová
- likvidační inventarizační komise: J. Dostálová (předsedkyně)
Mgr. J. Zoubková
Ing. K. Žák
- inventarizační komise č. 1:
V. Benda
- inventarizační komise č. 2:
P. Zoubek
- inventarizační komise č. 3:
M. Zábranová
- inventarizační komise č. 4:
Mgr.V. Svatoň, V.Sláma
- inventarizační komise č. 5:
K. Kacerovský
- inventarizační komise č. 6:
Mgr. J. Havlíčková
9. OZ Chudenice vyslovuje souhlas se žádostí pí. M.Šperlové, bytem Slatina 13, o
umístění kabelového vedení pro el. napětí na obecním pozemku 560/3.
10. OZ souhlasí s realizací přechodu pro chodce v blízkosti školy

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

Zápis
z 33. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 18. 11. 2003
Přítomní: Bc. David J. Klíma MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: Mgr. J. Havlíčková, K. Kacerovský
Hosté: viz prezence
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Informace p. Kacerovského o připravované akci odkanalizování obcí
sdružení „Starý potok“
4. Ustanovení členů komise pro výběr OLH
5. Informace o provedení energetického auditu na ZŠ – projednání uzavření
smlouvy na zhotovení
6. Informace o možnostech čerpání státních dotací na rekonstrukci kotelny
ZŠ a rekonstrukci a rozšiřování kanalizační sítě obci Chudenice ze SFŽP –
- projednání uzavření mandátní smlouvy
7. Informace o jednání o provedení vodovodních přípojek „Kout“, „Záblatí“
a propojení vodovodu „Podskalí – Městečko“
8. Informace o kontrole Krajského úřadu Plzeňského kraje
9. Informace o kontrole Ministerstva kultury
10. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 17.00 h místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
3. Pan Kacerovský podal informace o připravované akci odkanalizování obcí
sdružení „Starý potok“ do ČOV Chudenice.
4. Ustanovení členů komise pro výběr OLH.
5. Informace o provedení energetického auditu na ZŠ – projednání uzavření
smlouvy na zhotovení.
6. Informace o možnostech čerpání státních dotací na rekonstrukci kotelny ZŠ
a rekonstrukci a rozšiřování kanalizační sítě obce Chudenice ze SFŽP
– projednání uzavření mandátní smlouvy
7. Informace o jednání o provedení vodovodních přípojek „Kout“, „Záblatí“
a propojení vodovodu „Podskalí – Městečko“

8. Informace o kontrole Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledky kontrol.
OZ vzalo na vědomí „Zprávu o kontrole KÚ Plzeňského kraje“, jež bude vyvěšena na
úřední desce OÚ.
9. Informace o kontrole Ministerstva kultury
Kontrola zjišťovala čerpání dotací na opravu Starého zámku – bez závad.
10. Možnost využití prázdného pavilonu MŠ
Pan Mlnařík (bytem Zíchov) seznámil místostarostu se svou vizí využití volného
pavilonu MŠ.
Bc. Klíma požádá pana Mlnaříka o podání písemné žádosti se svým podnikatelským
záměrem.
11. Prodej budovy čp.45
Na OÚ byly v řádném termínu doručeny dvě nabídky k odkoupení této budovy –
manželů Štětinových a p. Petra Kadlece.
Místostarosta zajistí (před prodejem) zapsání věcného břemene do Listu vlastnictví.
OZ rozhodli ve věci prodeje takto:
Pro manžele Štětinovi: 4 : 1
Pro p. P. Kadlece: 1 : 4
12. Prodej části pozemků „Na Bojišti“
OZ rozhodlo o vyhlášení části pozemků „Na Bojišti“ k jejich odprodeji.
Průběh hlasování:
Pro prodej:
5:0
Proti prodeji: 0 : 5
13. Diskuse
a) Přestěhování kontejnerů na separovaný odpad z Kvapilovy ulice.
Místostarosta obce vytipuje vhodné místo k jejich přestěhování.
b) Prodej obecního automobilu.
OZ schválilo prodej služebního automobilu přes autobazar.
14. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s usnesením zasedání.

Schůze byla ukončena ve 20.25 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..

………….……………………….

ověřovatelé

místostarosta

Usnesení
z 33. zasedání obecního zastupitelstva dne 18.11.2003
1.

……………………………..
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

Zápis
z 34. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 8. 12. 2003
Přítomní: Bc. David J. Klíma MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K. Kacerovský
Hosté: viz prezence
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Dodatek aktualizace vlastního programu obnovy a rozvoje obce Chudenice
Příprava na provedení kanalizace a vodovodu (Kout, Mírové nám., Záblatí)
Informace k prodeji pozemků „Na Bojišti“
Rozpočet obce Chudenice na rok 2004 – 1. čtení
Schválení vnitřního platového předpisu a Směrnice pro poskytování
cestovních náhrad
8. Harmonogram ročních účetních uzávěrek
9. Došlá pošta
10. Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace v Chudenicích
11. Diskuse
12. Usnesení, závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h místostarosta obce Bc.D.Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Zároveň požádal o změnu
programu jednání – zařazení těchto bodů:
a) navýšení pokladního limitu
b) předběžné stanovení termínu veřejné schůze
c) projednání žádosti o audit hospodaření za r.2003
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce.
a) Ustanovení členů komise na výběr OLH:
p. K.Kacerovský, V.Svatoň (oba OÚ Chudenice)
p. J.Mára (odbor ŽP, Klatovy)
p. Pojžárek (Lesy ČR)
p. Šindelář (lesní správce, Měčín)
Konkurz na OLH se koná v pátek 12.12.2003 od 15.00 h.
3. Dodatek aktualizace vlastního programu obnovy a rozvoje obce Chudenice
K plánovaným akcím, uvedeným v tomto dodatku, bylo doplněno propojení vodovodu
mezi částmi obce Podskalí – Městečko.
Průběh hlasování při schvalování dodatku aktualizace a doplnění výše uvedené
investiční akce:
- pro: 5 : 0
- proti: 0 : 5

4. Příprava na provedení kanalizace a vodovodu (Kout, Mírové nám., Záblatí)
Bylo provedeno geodetické zaměření výše uvedených částí, jež je výchozí materiál pro
zpracování projektové dokumentace. Po jejím vypracování budou v r. 2004, resp.
v r.2005 zažádány příslušné orgány státní správy:
- o 60 % dotaci na vodovod (Ministerstvo zemědělství, r. 2005)
- o 80 % dotaci na kanalizaci (SFŽP, r.2004)
Projektová dokumentace bude zpracována do března 2004 (odhad nákladů cca 300 400.000,- Kč), vlastní realizace proběhne za předpokladu dobrých ekonomických
podmínek obce v letech 2005 - 2006. Důvodem pro tento termín realizace je doplatek
nákladů na plynofikaci v roce 2004 v úhrnné výši cca. 1.440.000,- Kč.
5. Informace k prodeji pozemků „Na Bojišti“
Prozatím jeden zájemce, probíhá jednání o podmínkách prodeje a následné výstavby
Na Bojišti.
6. Rozpočet obce Chudenice na rok 2004 – 1.čtení
V rozpočtu následujícího kalendářní roku byly posíleny kapitoly voda, kanalizace
(ČOV), koupaliště. Naopak byly poníženy kapitoly Starý zámek, Bolfánek, ZŠ a MŠ.
Obec, do schválení rozpočtu, bude financována podle rozpočtového provizoria.
Průběh hlasování při schvalování provizoria:
- pro:
5:0
- proti:
0:5
7. OZ schválilo vnitřní platový předpis a směrnice pro poskytování cestovních
náhrad.
Průběh hlasování:
- pro schválení:
5:0
- proti schválení:
0:5
8. OZ schválilo harmonogram ročních účetních uzávěrek.
Průběh hlasování:
- pro: 5 : 0
- proti: 0 : 5
9. Došlá pošta
a) Žádost slečny Kociánové o odkoupení pozemku.
Ve věci bude rozhodnuto po vyjádření stavebního odboru při Měú Klatovy.
b) Vyjádření ing. Kuneše k vymáhání nájmu za pronájem hájenky pod
Bolfánkem (čp.59).
Ing. Kuneš ve svém dopisu odhaduje náklady pana Luďka Marka s adaptací
této budovy na 30.000,- Kč.
Pan L. Marek bude požádán o zaplacení nájmů za r. 2002 a 2003 v celkové
výši 12.000,- Kč.
c) Žádost o koupi pozemku.
Paní Marta Jíšová požádala o koupi pozemku č.1686/1 k.ú. Chudenice.
Bude postupováno podle platných zákonných předpisů.

10. Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace v Chudenicích
Místostarosta zajistí nabídku dalších dvou renomovaných firem na provozování
kanalizace a ČOV v Chudenicích.
Termín splnění – do konce ledna 2004.
11. Navýšení pokladního limitu
OZ schválili navýšení pokladního limitu na 100.000,- Kč.
Průběh hlasování:
- pro:
5:0
- proti:
0:5
12. Termín veřejné schůze byl předběžně stanoven na 29. 1. 2004.
13. Objednání auditu hospodaření za r. 2003
Místostarosta obce objedná audit hospodaření OÚ Chudenice. Termín splnění - do
19.12. 2003.
14. Diskuse
15. Usnesení, závěr
Všichni zastupitelé souhlasí s usnesením zasedání.

Schůze byla ukončena ve 21.45 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
místostarosta

Usnesení
z 34. zasedání obecního zastupitelstva dne 8.12.2003
1. Do schválení rozpočtu bude obec financována podle rozpočtového provizoria.
2. OZ schválili:
a) Dodatek aktualizace vlastního programu obnovy a rozvoje obce Chudenice
b) Vnitřní platový předpis
c) Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
d) Harmonogram ročních účetních uzávěrek
3. Do konce ledna místostarosta obce zajistí nabídku dalších dvou firem k provozování
vodovodu a kanalizace obce Chudenice.
4. OZ schválili navýšení pokladního limitu na 100.000,- Kč.
5. Termín veřejné schůze byl předběžně stanoven na 29. 1. 2004.
6. Místostarosta obce objedná (do 19.12.2003) audit hospodaření OÚ Chudenice za
r.2003.
7. Pan L.Marek bude požádán o zaplacení nájmů za r. 2002 a 2003.
8. Žádost paní M.Jíšové bude vyřízena podle platných předpisů.
9. O žádosti slečny Kociánové bude rozhodnuto po rozhodnutí stavebního úřadu ve věci
záboru obecního pozemku.

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

Zápis
z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 11.9.2003
Mimořádné jednání zastupitelstva obce Chudenice bylo svoláno místostarostou obce na
žádost zastupitelů MUDr. Jany Srbové a Mgr. Jany Havlíčkové.
Přítomní: MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková, Bc. David J. Klíma, K.Kacerovský,
Mgr.V.Svatoň
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K. Kacerovský
Omluven: J.Marák
Hosté: Mgr. Čmelík (Ditherm a.s.), arch.Macek
Program: 1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání smlouvy na dostavbu a rekonstrukci budovy ZŠ v Chudenicích
Seznámení s rezignací starosty obce
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Zasedání zahájil v 19.30 hod. místostarosta obce a seznámil přítomné
s programem jednání. Seznámil přítomné s faktem, že zasedání zastupitelstva
stanovené na 16.00 hod. musel pro neusnášeníschopnost zrušit. Vyslovil výtku
zastupitelům, kteří se řádně nedostavili v 16.00 hod.
2. OZ projednalo smlouvu na dostavbu a rekonstrukci ZŠ Chudenice s firmou
Ditherm a.s.
Do smlouvy byly začleněny všechny připomínky OZ a právního zástupce obce.
3. Bc.D.Klíma seznámil zastupitele s rezignací Ing. K. Kuneše na funkci starosty a
mandát člena zastupitelstva obce.
Místostarosta osloví dne 12.9.2003 dalšího kandidáta (náhradníka) p.Zdeňka Kalinu.

Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

……………………………………..
zástupce starosty

Usnesení
z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva dne 11.9.2003
1.Obecní zastupitelstvo schválilo znění a podpis smlouvy s firmou Ditherm a.s. o
rekonstrukci ZŠ Chudenice.
2. OZ bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Kuneše na post starosty a mandát člena OZ.
3. Místostarosta obce osloví dne 12.9.2003 p.Zdeňka Kalinu, náhradníka odstoupivšího
starosty obce Ing.K.Kuneše.

…………………………………
Bc. David J. Klíma
zástupce starosty

