Zápis
z 1. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 5. 1. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Mgr. J. Havlíčková
Ověřovatelé: Mgr.J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Hosté: arch.T.Macek
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Prodej č.p. 23 a pozemku p.č. 1385/3 v k.ú. Chudenice
Prodej obecního pozemku p.č. 666/5 v k.ú. Chudenice
Schválení výsledku výběrového řízení - inženýrské sítě- Bojiště Chudenice
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Prodej č.p. 23 a pozemku p.č. 1385/3 v k.ú. Chudenice
OZ se seznámilo se znaleckým posudkem č.2161/2005 a jednomyslně schválilo
minimální výši prodejní ceny budovy č.p. 23 (450.000,-Kč) a pozemku 1385/3 v k.ú.
Chudenice (20.000,-Kč). Realizace prodeje se bude řídit příslušným zákonem.
4. Prodej obecního pozemku p.č. 666/5 v k.ú. Chudenice
OZ jednomyslně schválilo prodej tohoto pozemku za předpokladu, že bude dodržena
jeho stávající hranice vytyčená oplocením. V této věci bude postupováno dle zákona.
5. Schválení výsledku výběrového řízení - inženýrské sítě - Bojiště Chudenice
OZ se seznámilo s výsledky otevřeného zadávacího řízení konaného dne 31.12.2004
v kanceláři starosty obce a schválilo čtyřmi hlasy (pan Kacerovský se zdržel hlasování)
zadání této veřejné zakázky firmě HOCHTIEF VSB, a.s. Praha.
6. Došlá pošta
a) Rekonstrukce staré mlékárny na moštárnu.
OZ se seznámilo a jednomyslně souhlasí s projektem vypracovaným projekční
kanceláří STUDIO FINAL Praha (Ing.arch.Václav Kubec). Zastupitelstvo žádá
projektanta o doplnění projektu o umyvadlo a průtokový ohřívač pro uživatele.

b) Protokol o provedení změny ředitele školy v síti škol.
OZ vzalo na vědomí.
c) Starosta obce seznámil zastupitele s rozhodnutím Finančního úřadu v Klatovech
o posečkání s odvodem dotace 38.000,-Kč do státního rozpočtu za porušení
rozpočtové kázně při použití dotace na nákup počítače do obecní knihovny. Fin.
úřad Klatovy obci rovněž posečká s platbou 100% penále z této dotace, celkem tedy
76.000,-Kč a to až do rozhodnutí ministerstva financí o odvolání obce proti platbě
těchto částek do státního rozpočtu. Jedná se o dotaci z roku 2001.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí předpis finančního úřadu v Klatovech vrátit
zpět do státního rozpočtu dotace ve výši 250.000,-Kč a 395.000,-Kč za porušení
rozpočtové kázně při použití státní dotace na elektronické zabezpečení Starého
zámku a plynofikaci obce. Zároveň zastupitelstvo bere na vědomí předpis
finančního úřadu v Klatovech o platbě penále za tuto rozpočtovou nekázeň a to
v případě dotace na Starý zámek ve výši 188.000,- Kč a dotace na plynofikaci
ve výši
359.000,-Kč (100 %). Jedná se o dotace z roku 2002.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi požádat prostřednictvím FÚ v Klatovech
ministerstvo financí ČR o prominutí vrácení dotace a platby penále. Zároveň
ukládá
starostovi požádat Finanční úřad v Klatovech o posečkání s vracením dotace
i penále do rozhodnutí ministerstva financí ČR.
7. Diskuse
a) Hospodaření ZŠ Chudenice
Ředitelka školy Mgr.J.Havlíčková předběžně seznámila členy OZ s hospodařením
základní školy za uplynulý kalednářní rok a zároveň požádala o převod zisku
do rezervního fondu a o schválení přerozdělení nadtarifních složek platu
zaměstnanců školy.
OZ jednomyslně souhlasí s přerozdělením zisku do rezervního fondu školy.
OZ jednomyslně souhlasí s přerozdělením nadtarifních složek platu zaměstnanců
školy ze státního rozpočtu.
OZ souhlasí s pokrácením rozpočtu školy o 62.500,-Kč (1 splátka obce) v r.2004.
8. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 19.20 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..

....………….………

ověřovatelé

starosta

Usnesení
z 1. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 5.1. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
1. OZ schválili prodej budovy bývalého OÚ č.p.23 za 450.000,-Kč a pozemku 1385/3
(min. za 20.000,- Kč).
2. OZ schválili prodej pozemku p.č. 666/5 v k.ú. Chudenice za předpokladu, že bude
dodržena jeho stávající hraniceoplocení.
3. OZ schválili zadání veřejné zakázky „Inženýrské sítě Bojiště Chudenice“ firmě
HOCHTIEF VSB, a.s. Praha.
4. OZ souhlasí s projektem „Stavební úpravy obj.č.k.247 MOŠTÁRNA“ vypracovaným
projekční kanceláří STUDIO FINAL Praha .
5. OZ bere na vědomí předpis Finančního úřadu v Klatovech vrátit zpět do státního rozpočtu
dotace za roky 2001 a 2002 ve výši 609.000,- Kč a penále ve výši 547.000,- Kč.
6. OZ vzalo na vědomí protokol o změně ředitele školy v síti škol.
7. OZ souhlasí s pokrácením rozpočtu Základní školy o 62.500,- Kč (1 splátka) v r.2004.
8. OZ souhlasí s převedením zisku do rezervního fondu školy.
9. OZ souhlasí s přerozdělením nadtarifních složek platu zaměstnanců školy ze státního
rozpočtu.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 19. 1. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomní: Bc.David J. Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň
účetní obce paní J.Vlčková
Omluveni: Mgr. J. Havlíčková, Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová
Hosté: arch.T.Macek, J.Ondřejka st., M.Dolejš
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Návrh rozpočtu na rok 2005 - 1.čtení
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Požádal přítomné zastupitele obce
o zařazaní dalších tří bodů jednání - „Seznámení s architektonicko-výtvarnou studií
Rekonstrukce sportovního areálu Na Jalovčí“, dále pak „Schválení dodatku č.1 obecně
závazné vyhlášce č.16/20004“ a „Projednání konceptu zásad pro zadání územního
plánu spádových obcí“. Toto bylo jednomyslně přijato a všechny tři body byly zařazeny
do programu jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Návrh rozpočtu na rok 2005 - 1. čtení
OZ se seznámili s návrhem rozpočtu na další kalendářní rok. Paní JanaVlčková, účetní
obce, vysvětlila obsah jednotlivých položek.V 1.čtení rozpočtu nebyly připomínky
členů zastupitelstva. Občané budou seznámeni s návrhem rozpočtu dle zákona.
4. Architektonicko-výtvarná studie rekonstrukce sportovního areálu Na Jalovčí - 1.etapa:
Zástupci T.J. Sokol Chudenice, p.J.Ondřejka st. a p.M.Dolejš, převzali výše uvedenou
studii, zpracovanou bez nároku na honorář architektonickou kanceláří „Art studio
Macek“. Zástupci Sokola s ní seznámí členy výboru a oddílů sportovní organizace.
Po jejím projednání a schválení předají písemné stanovisko (požadavky a návrhy
změn) panu architektovi přímo či prostřednictvím starosty obce.
Starosta obce projedná tuto studii s orgány státní památkové péče a zjistí možnost
čerpání dotace (státní či ze stukturálních fondů EU) na tuto akci.

Pan M.Dolejš požádal o využívání školního hřiště k tréninku sportovců oddílu kopané.
Členové zastupitelstva nemají výhrad, věc je nutno projednat s vedením školy.
5. Schválení Dodatku č.1 k obecně závazné vyhlášce Obce Chudenice č.16/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZ jednomyslně schválili s účinností od 1.1.2005.
6. Územní plán obce Chudenice
OZ projednali koncept zásad zadání územního plánu (ÚP) spádových obcí
Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina a osady Vyšensko. Kromě výhrady k dopravní
obslužnosti Slatina-Lučice není ze strany zastupitelstva obce námitek. Starosta
projedná na nejbliží schůzce připomínky se zpracovatelem ÚP ing. arch. Kubecem.
7. Došlá pošta,diskuse:
a) Rozhodnutí FÚ v Klatovech o posečkání daně
Na základě žádosti OÚ rozhodl Finanční úřad (FÚ) v Klatovech o posečkání vrácení
dotací za r. 2001 a 2002 ve výši 645.000,- Kč zpět do státního rozpočtu. Stejně FÚ
rozhodl o posečkání úhrady penále za tuto rozpočtovou nekázeň ve výši 547.500,Kč a to až do konečného rozhodnutí Ministerstva financi ČR.
b) Moštárna - rekonstrukce
Starosta obce informoval o podání žádosti o vydání závazného stanoviska na
Odbor památkové péče v Klatovech pro generální rekonstrukci bývalé mlékárny
na Mírovém náměstí na moštárnu.V současné době je obcí zpracovávána žádost
o dotaci na tuto akci.
c) Bojiště - pozemky (závěrečná zpráva o transakci)
Blíže viz. Závěrečná zpráva o transakci, která je nedílnou součástí usnesení OZ ze
dne 19. 1. 2005 ( bod 6).
8. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 19.25 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno:

………….……………………….
starosta

Sejmuto:

Usnesení
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 19.1. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
1. OZ vzali na vědomí návrh rozpočtu obce na r.2005.
2. OZ jednomyslně schválili Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce Obce Chudenice
č.16/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2005.
3. OZ ukládá starostovi obce projednat architektonicko-výtvarnou studii nových šaten Sokola
Na Jalovčí s orgány státní památkové péče a zjistit možnost čerpání dotace (státní či ze
stukturálních fondů EU) na tuto akci.
4. OZ jednomyslně schválili koncept zásad zadání územního plánu spádových obcí
Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina a osady Vyšensko.
5. OZ berou na vědomí rozhodnutí Finančního úřadu v Klatovech o posečkání vrácení dotací
za léta 2001 a 2002 a platby penále za porušení rozpočtové kázně, viz. bod 7a) zápisu OZ.
6. OZ jednomyslně odsouhlasili Závěrečnou zprávu o transakci Pozemky - Bojiště. Zpráva je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
z 3. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 2. 2. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomní: Bc.David Klíma, MUDr.Jana Srbová, Mgr.Vladimír Svatoň, Mgr.J.Havlíčková
Ověřovatelé: Mgr.J. Havlíčková, MUDr. J. Srbová
Nepřítomni: K.Kacerovský
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Prodej č.p. 23 a pozemku p.č. 1385/3 v k.ú. Chudenice
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Prodej č.p. 23 a pozemku p.č. 1385/3 v k.ú. Chudenice
OZ se seznámili s nabídkou na koupi tohoto objektu a pozemku. Jednomyslně
schválili prodej výše uvedeného obecního majetku paní H. Špirkové, bytem Zahradní
ulice 31, Chudenice (celková prodejní cena 470.000,- Kč).
4. Došlá pošta
a) Ministerstvo financí - odpuštění platby (vrácení státní dotace a penále za
porušení rozpočtové kázně v r.2001 - počítač do knihovny - celkem
76.000,- Kč)
OZ vzalo toto rozhodnutí na vědomí.
b) Zpráva z Finančního úřadu (FÚ) v Klatovech
Finanční úřad v Klatovech zjistil porušení rozpočtové kázně při využití státní
dotace v r. 2001 na opravu sochy sv.Jana Nepomuckého na návsi v
Chocomyšli.
Finanční úřad sdělil, že na částku 84.000,- Kč vydá platební
výběr a bude po obci
Chudenice požadovat její vrácení do státního rozpočtu.
c) Most ve Slatině
Odbor životního prostředí Městského úřadu (MěÚ) v Klatovech zahájil vodoprávní
řízení ve věci přestavby mostu přes Bělýšovský potok ve Slatině. Obec
Chudenice se k
zahájení řízení vyjádřila bez námitek a záměr podpořila.
d) Odbor kultury při Měststkém úřadu Klatovy
Na základě žádosti obce Chudenice zahájil Odbor kultury MěÚ Klatovy řízení pro

vydání závazného stanoviska památkové péče na rekonstrukci moštárny, báně
kostela
sv.Jana Křtitele a rekonstrukce střešního pláště zdravotního střediska.
Zároveň odbor zahájil nové řízení pro vydání závazného stanoviska k novostavbě
bytových domů Na Bojišti dle studie arch.Macka.
e) Sloučení farností
Biskupství plzeňské zaslalo informaci o sloučení chudenické a švihovské farnosti
s účinností od 1.1.2005.
f) Sokolovna
Kvůli stále se zhoršujícího stavu budovy bývalé sokolovny vyzval starosta obce Českou
obec sokolskou (ČOS) v Praze, vedoucí majetkového odboru ČOS ing.Moučkovou,
o vyjádření se k žádosti o bezplatný převod budovy sokolovny do majetku městečka
Chudenice (žádost podána v březnu 2004).
Ing. Moučková reagovala na výzvu dopisem, v němž přislíbila řešení tohoto problému do
poloviny letošního roku. Starosta odpověděl dopisem, v němž ČOS sdělil, že obec po
uplynutí této lhůty nehodlá dále tolerovat pustošení budovy a obrátí se se žádostí o
zabezpečení stavby na orgány státní správy (památková péče, státní stavební dozor
apod.).
g) Přerušení řízení k vydání územního rozhodnutí
Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Klatovy zastavil územní řízení pro umístění
stavby „Vodovod a kanalizace Záblatí, Kout a Mírové náměstí“. Řízení bylo zastaveno
z těchto důvodů:
1) nebylo doloženo souhrnné stanovisko - rozhodnutí Odboru ŹP MěÚ Klatovy
2) nebyly doloženy všechny doklady o reálné možnosti majetkoprávního řešení k
umístění
stavby na pozemcích třetích osob, t.j. smlouvy o smlouvách
budoucích nebo alespoň písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou
vodovodu a kanalizace.
ad 1) souhrnné stanovisko již vydáno a připraveno k doložení
ad 2)do dnešního dne tuto smlouvu nepodepsal p.Beník, p.Šperlová a p. Šperl ze Záblatí.
Obecní zastupitelstvo upozorňuje všechny obyvatele a majitele nemovitostí v Koutě,
Mírovém náměstí a Záblatí, že Ministerstvo životního prostředí nepřijímá
žádosti o
dotace na kanalizaci bez územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Předpokládá
se, že v letošním roce bude nejzašší termín pro podání žádosti konec března,
přičemž lhůta pro vydání pravomocného územního rozhodnutí je minimálně 6 týdnů.
Nepodaří-li se smlouvu se shora uvedenými občany uzavřít včas, nebude možno
získat územní rozhodnutí, a tím pádem nebude možno požádat o dotaci.
Tím se řešení problému může odsunout opět na příští rok. OZ prohlašuje, že se v tuto
chvíli vzdává zodpovědnosti, neboť učinilo vše, co bylo v jeho silách, aby se projekt
mohl uskutečnit, nicméně plánovaná akce se setkala s nepochopením několika
občanů.
h) Ditherm a.s.

Starosta obce oslovil firmu Ditherm a.s. s pobídkou zahájit výstavbu řadových domů na
pozemcích, které společnost od obce vykoupila. Ing.Ečer v dopise starostovi poděkoval
za zájem o projekt i nabídku administrativní pomoci. Sdělil, že firma zahájí jednání se
zájemci
o řadové domy.
Starosta požádal firmu Ditherm a.s. o cenovou nabídku pro zpracování energetického
auditu se zhodnocením nejvhodnéjšího topného media pro vytápění budovy základní
školy.
i) Dotace
V tomto kalendářním roce chce obec Chudenice podat žádosti o dotace z těchto programů
na následující akce:
Z Programu obnovy venkova:
- propojení vodovodu Městečko-Podskalí
- generální rekonstrukce mlékárny a její přestavba na moštárnu
- příspěvek na vysílač pro bezdrátové vysílání do spádových obcí
- rekonstrukce střešního pláště zdravotního střediska
- sociální zařízení pro děti v ZŠ
Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:
- oprava části fasád Starého zámku a báně věže kostela (Zachování a obnova kulturních
památek)
Havarijní střešní program Ministerstva kultury ČR
- oprava báně věže kostela
Program regenerace vesnických a krajinných památkových zón
- rekonstrukce fasády s renesanční sgrafitovou výzdobou Starého zámku
Státní fond životního prostředí:
- příspěvek na kanalizaci (Kout, Záblatí a Mírové náměstí)
j) ZŠ
Mgr.J.Havlíčková, ředitelka školy (ŘŠ), požádala o bezplatné připojení ZŠ na
internet. Důvodem této žádosti je ukončení projektu „Internet do škol (INDOŠ)“ k
1.9.2005. Softwarové vybavení školy, pořízené v rámci tohoto projektu, si může
škola odkoupit za symbolickou cenu, která bude hrazena z provozní režie ZŠ.
Na základě hygienické kontroly je nutné zajištění objektu MŠ - osazení vrat a opravení
přilehlé části plotu.
OZ vzalo obě sdělení ředitelky školy na vědomí.
k) Dopis p. Maráka
Prvním požadavkem bylo prošetření zřízení přeložky vedení NN u č.p.23.
OZ se seznámilo s projektovou dokumentací přeložky vedení NN ze dne 30.10.2002
a konstatuje, že ze strany OÚ nebyla nutnost realizovat tuto přeložku NN.
Z uvedené dokumentace logicky vyplývá jediný důvod její realizace, a to připojení
novostavby pana Kaliny. Přítomní zastupitelé si pamatují na jednání o dané věci návrh ing. Kuneše na realizaci projektu s event.finanční spoluúčastí p.Kaliny byl
zamítnut.
V dostupných zápisech ze zasedání OZ z období konce roku 2002 však
není toto
zdokumentováno.
Dále pan Marák žádá o vysvětlení „záhadných nákupů“ na vrub školy.
Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu přehled hospodaření školy od r.2000 až 2004.
Z této finančn í rozvah y v yplýv á, že náklady b y yl v p osledn ích dvou letech v ýrazně

sníženy. Navíc došlo
k ušetření, na základě kladného výsledku hospodářské
činnosti (zisku z hospodářské činnosti - vaření pro cizí strávníky a pronájem
nebytových prostor školy), tyto finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu
školy.
Třetím a posledním požadavkem pana Maráka bylo vysvětlit proč nebylo vyhlášeno
výběrové řízení na projektové práce. Celková částka nepřevyšuje zákonem stanovenou
hranici, která by nás nutila k výběrovému řízení.
Arch. Macek oslovil OZ s nabídkou projektových prací na plánovanou výstavbu a OZ
jeho návrh akceptovalo. Pokud se týká proplácení faktur panu Mackovi - toto obdrží pan
Marák v příloze dopisu.
Se žádostí o předložení referencí odkazuje zastupitelstvo pana Maráka na arch.Macka.
5. Diskuse
a) Starosta obce informoval OZ o knihařském svázání zápisů ze zasedání OZ z let
1999-2002.
b) Obec zpracovává pro 8 občanů Chudenic a majitelů nemovitostí v obci žádosti o dotaci
z krajského rozpočtu - programu „Zachování a zhodnocení historického stavebního
fondu
na území památkových rezervací a zón Plzeňského kraje“.
8. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 20.05 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
z 3. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 2.2. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
1. OZ schválili prodej budovy bývalého OÚ (Kvapilova 23, Chudenice) a pozemku 1385/3
k.ú.Chudenice paní Haně Špirkové, bytem Zahradní ulice 31, Chudenice. Celková
prodejní
cena 470.000,- Kč.
2. OZ vzali na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věci odpuštění platby - vrácení
státní dotace a penále za porušení rozpočtové kázně v r.2001 v úhrnné výši 76.000,Kč
(pořízení počítace do obecní knihovny).
3. OZ vzali na vědomí:
- sdělení Finančního úřadu v Klatovech - porušení rozpočtové kázně v r.2001 při čerpání
dotace na opravu sochy sv.Jana Nepomuckého v Chocomyšli.
- zahájení řízení Odboru kultury MěÚ Klatovy pro vydání závazného stanoviska památkové
péče na rekonstrukci moštárny, báně kostela sv. Jana Křtitele a rekonstrukce střešního
pláště zdravotního střediska.
- zahájení nového řízení Odboru kultury MěÚ Klatovy pro vydání závazného stanoviska
k novostavbě bytových domů Na Bojišti dle studie arch.Macka.
- sloučení chudenické a švihovské farnosti s účinností od 1.1.200.5
- pobídku starosty obce adresovanou České obci sokolské v Praze na urychlené řešení
bezúplatného převodu budovy sokolovny do majetku obce.
- přerušení územního řízení pro umístění stavby „Vodovod a kanalizace Záblatí, Kout a
Mírové náměstí“ z těchto důvodů:
1) nebylo doloženo souhrnné stanovisko - rozhodnutí Odboru ŽP MěÚ Klatovy
2) nebyly doloženy všechny doklady o reálné možnosti majetkoprávního řešení k
umístění stavby na pozemcích třetích osob, t.j. smlouvy o smlouvách budoucích
nebo alespoň písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou
vodovodu a kanalizace. Do dnešního dne tuto smlouvu nepodepsali p.Beník,
p.Šperlová a p. Šperl ze Záblatí.
- přehled žádostí o dotace ze státního a krajského rozpočtu pro letošní rok.
- sdělení ředitelky školy - odkoupení vybavení počítačové učebny ZŠ od poskytovatele
služby
INDOŠ do majetku ZŠ (dle nařízení Ministerstva školství ČR od 1.9. 2005) a zprávu
z hygienické kontroly provozu ZŠ a MŠ.
- knihařské svázání zápisů ze zasedání OZ z let 1999-2002 objednané starostou obce.

- administrativní pomoc 8 občanům a majitelům nemovitostí v obci při zpracovávání
žádosti
o dotaci z krajského rozpočtu - programu „Zachování a zhodnocení
historického
stavebního fondu na území památkových rezervací a zón Plzeňského
kraje“.
- objednávka cenové nabídky pro zpracování energetického auditu se zhodnocením
nejvhodnějšího topného media pro vytápění budovy základní školy u firmy Ditherm a.s.
- výzvu starosty obce vůči firmě Ditherm a.s. ve věci výstavby řadových domů v lokalitě
Na Bojišti v Chudenicích.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
ze 4. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 16. 2. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomní: Bc.David Klíma, Mgr.Vladimír Svatoň, Mgr.J.Havlíčková, K.Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr.J. Havlíčková, K.Kacerovský
Omluvena: MUDr.J.Srbová (nemoc)
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Seznámení se s návrhem závěrečného účtu za rok 2004
Informace k územnímu plánu
Stanovení termínu „veřejné“ schůze
Došlá pošta
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zároveň požádal o doplnění
programu o další dva body: „Zvýšení pokladního limitu“ a „Nařízení obce Chudenice
o ochraně ovzduší - projednání a schválení“. Změny v programu byly členy OZ
všeobecně akceptovány, schváleny a zařazeny na program jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Seznámení se s návrhem závěrečného účtu za rok 2004
OZ se seznámili se závěrečným účtem obce za r.2004. Členové OZ nenavrhli žádné
pozměňovací návrhy a nevyjádřili žádné připomínky. Schválení tohoto dokumentu
bude na programu jednání až po provedení ekonomického auditu obce.
4. Informace k územnímu plánu (ÚP)
Starosta informoval členy OZ o společném jednání starosty obce, zpracovatele ÚP
(arch.Ing.V.Kubece) a zástupce Městského úřadu (MěÚ) p.Marka konaného dne
9.2.2005 v budově MěÚ v Klatovech. Důvodem této pracovní schůzky bylo předání
potřebné dokumentace a seznámení p.Marka s postupujícími pracemi spojenými
s dokončením ÚP.
Dále starosta podal informaci o sobotním jednání (12.2.2005) starosty a místostarosty
obce s panem architektem Kubecem. Předmětem této schůzky bylo architektonické
řešení centrální části obce Chudenice.
OZ vzali závěry obou jednání na vědomí.
5. Stanovení termínu „veřejné“ schůze
OZ schválili termín této schůze (středa 2.3.2005, od 18.30 h, jídelna ZŠ).

6. Zvýšení pokladního limitu
OZ jednomyslně schválili zvýšení pokladního limitu na 300.000,- Kč.
7. Nařízení obce Chudenice o ochraně ovzduší
OZ projednali a jednomyslně schválili toto nařízení s účinností od 1.4.2005. Plné
znění tohoto dokumentu je nedílnou přílohou usnesení z dnešního jednání.
Dále podal starosta obce informaci o jednání Sdružení Starý potok konaného dne
9.2.2005. Z této schůze vyplynulo, že obce zmiňovaného sdružení se musí zavázat,
podle nové smlouvy se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), k celkovému
¨
snížení emisí o 90%.
8. Došlá pošta
a) Vrácení dotace a platba penále
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předpis Finančního úřadu v Klatovech vrátit
zpět do státního rozpočtu dotace ve výši 84.000,-Kč a penále ve stejné výši
tj.84.000,-Kč za porušení rozpočtové kázně při použití státní dotace z r.2001.
Zároveň zastupitelstvo bere na vědomí žádost starosty obce (podána dne 8.2.2005)
o prominutí vrácení dotace a platby penále a žádost o posečkání platby uložených
sankcí do doby rozhodnutí Ministestva financí ČR.
b) Žádost paní Šetkové, bytem Ostrov, o zavedení vodovodu pro dům čp.177 a 5.
OZ ukládá starostovi informovat paní Šetkovou o připravované dostavbě vodovodu
a kanalizace Kouta, Mírového náměstí a Záblatí.
c) Tři dopisy pana Kaliny
Pan Kalina ve svých třech dopisech, adresovaných OZ, žádá:
1) o předložení seznamu jeho neoprávněných nákupů na účet obce
2) o kopie platebních příkazů, kterými jako místostarosta obce převáděl
peníze na provoz školy
3) o kopii rozhodnutí přidělení státní dotace Ministerstvem pro místní rozvoj na
výstavbu obecních bytů
4) o vysvětlení tvrzení o financování elektrické přípojky jeho novostavby
obecními penězi
1) Zastupitelstvo konstatuje, že starosta nikdy netvrdil, že konkrétně p. Kalina
prováděl „záhadné nákupy“.
2) Zastupitelstvo konstatuje, že nikdy nebyl p. Kalina označen za původce převodů
finančních prostředků z účtu obce na účet školy. Audit hospodaření obce např. za
rok 2002 prokázal „neprůkazné hospodaření“. Výsledek auditu za rok 2001 nebyl
ni řádně projednán a zhodnocen.
3) OZ ukládá starostovi postupovat v této věci dle zákona.
4) V rozpočtu obce za rok 2002 nejsou vedeny prostředky na likvidaci vzdušných
vedení NN v obci. Přeložka NN u obce byla plánována na říjen 2002, zatímco o
dotaci na rekonstrukci OÚ bylo žádáno až v roce 2003. Obě akce spolu nesouvisí.
Starosta obce předal dopisy, adresované taktéž kontrolnímu výboru, jejich
předsedovi panu K.Kacerovskému.

9. Diskuse
a) Zhotovení právního názoru na působení předchozího představenstva obce:
´
Pan Marák Jiří požádal OZ o prošetření výroků a obvinění ze strany starosty obce
uveřejněných v Chudenickém zpravodaji č.17. Zastupitelstvo provedlo šetření na
zasedání dne 2.2.2005. S ohledem na zjištění hospodaření předchozího
představenstva obce (v letech 1998 až 2002) požádá zastupitelstvo právního
zástupce obce JUDr.Popela o zhotovení právního názoru na hospodaření
představenstva obce z let 1998-2002.
b) Starosta obce informoval OZ o jednání na plzeňském biskupství, kde předal
žádost, adresovanou biskupovi Radkovskému, o finanční spoluúčast církve na
opravách kostela sv.Jana Křtitele v Chudenicích.
Tentýž den (15.2.2005) informoval starosta obce Mgr. Baxu, radu pro památkovou
péči Krajského úřadu v Plzni, o záměrech obce rekonstruovat Starý zámek a kostel
sv.J.Křtitele a oficiálně požádal o finanční podporu těchto akcí formou dotací.
c) Informace starosty obce o kontrole stavu zajištěnosti budovy ZŠ o víkendech:
V sobotu dne 12.2.2005 v 10.10 h zjistili starosta a místostarosta obce odemčený
zadní vchod u tělocvičny, vchod do tělocvičny, nářaďovnu (sklad TV) a vchod do
ZŠ od knihovny.
OZ žádá ředitelku školy o sjednání nápravy.
d) Doprovod na schůzce
Starosta obce doprovodil dne 14.2.2005 zájemce o investování do
přestavby
bývalého Tvaru na dům s pečovatelskou službou na jednání na Krajském úřadu v
Plzni s radou pro sociální záležitosti. Dále se s ním zúčastnil prohlídky nového
Domova důchodců s pečovatelskou službou v Červeném Poříčí.
e) Inventarizace ZŠ
Ředitelka školy předložila inventarizaci k 31.12.2004 s přiloženou přesnou
evidencí inventáře, seznamu přírůstků a odpisů.
OZ vzali na vědomí.
10. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 19.45 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………..
ověřovatelé

………….……………………….
starosta

Usnesení
ze 4. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 16.2. 2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
1. OZ vzali na vědomí:
- návrh závěrečného účtu za r.2004
- závěry z jednání o dokončení územního plánu na MěÚ v Kladovech
- závěry z jednání s arch.Kubecem o architektonickém řešení centra obce Chudenice
- předpis Finančního úřadu v Klatovech o vrácení dotace (z r.2001) do státního
rozpočtu ve výši 84.000,- Kč a zaplacení penále ve výši 84.000,- Kč a podání
žádostí
o prominutí těchto sankcí
- podanou žádost na plzeňském biskupství ve věci finanční spoluúčasti při oprave
kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích
- předloženou inventarizaci ZŠ k 31.12.2004 s přiloženou přesnou evidencí inventáře,
seznamu přírůstků a odpisů
2. OZ schválili:
- termín veřejné schůze, která se bude konat ve středu 2.3.2005 od 18.30 h ve školní
jídelně
- zvýšení pokladního limitu na 300.000,- Kč.
- Nařízení obce Chudenice o ochraně ovzduší s účinností od 1.4.2005
3. OZ ukládá starostovi
- informovat paní Šetkovou o připravované dostavbě vodovodu a kanalizace v částech
obce Kout, Mírové náměstí a Záblatí v budoucnu
- vyřídit žádost pana Kaliny o přístupu k informacím dle zákona
4. OZ žádá ředitelku školy, paní Mgr.J.Havlíčkovou, o sjednání nápravy ve věci nezajištění
budovy školy o víkendech.
5. OZ požádá právního zástupce obce JUDr.Popela o zhotovení právního názoru na
hospodaření představenstva obce z let 1998-2002.

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

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 2.3. 2005
v jídelně ZŠ
Přítomní: Bc. David Klíma, Mgr.Vladimír Svatoň, Mgr. J.Havlíčková, K.Kacerovský
MUDr. J.Srbová
Ověřovatelé: MUDr.J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva starosty
Schválení rozpočtu na rok 2005
Informace o vodovodu a kanalizaci za rok 2004
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 18.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zároveň požádal o změnu
programu - zařazení nového bodu programu:„Volba uvolněné místostarostky obce“.
Změna v programu byla členy OZ všeobecně akceptována, schválena a tento bod byl
zařazen na program jednání.
2. Kontrolu usnesení provedl starosta obce.
3. Zpráva starosty
Starosta obce Bc.David J. Klíma ve svém úvodním příspěvku zhodnotil hospodaření
obce za rok 2004. Obec vstoupila do nového roku s rozdílem příjmů a výdajů
73 187,18 Kč a rozdílem z finančních operací 215 988Kč.
K dnešnímu dni nemá obec, kromě splácení úvěru za plynofikaci, žádné dluhy.
Dále se pan starosta věnoval vysvětlení změny programu jednání. Dne 1.3.2005 vešel
v platnost zákon č.96/2005 Sb., kterým se změnil zákon č.238/1992 Sb., o některých
opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých
funkcí (zákon o střetu zájmů) a především vložením § 5 odst.5 do tohoto nového
zákona. Tímto došlo zároveň ke změně zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Tento
zákon se bezprostředně dotkl našeho zastupitelstva a to konkrétně v osobě Mgr. Jany
Havlíčkové, která je současně ředitelkou školy.
V současné době je OZ pětičlenné. Odstoupením ředitelky školy Mgr. J. Havlíčkové
by poklesl počet členů zastupitelstva pod zákonem povolenou hranici. Nemohl by ji
totiž nikdo nahradit, jelikož se již dříve všichni členové z kandidátky ing. Kuneše
vzdali mandátu člena obecního zastupitelstva. Starosta obce by pak musel požádat o
vypsání nových voleb. Tento krok by ale měl pro obec fatální důsledky. Obec by
spravovalo pouze čtyřčlenné zastupitelstvo (bez Mgr.Havlíčkové), které by nemělo
rozhodovací pravomoci. Obec by čekaly nové volby (nově zvolení členové
zastupitelstva by pracovali pouze do doby řádných komunálních voleb). Tyto volby by
nebyly však dříve než na podzim tototo roku (důvodem jsou dlouhé zákonné lhůty). Z

výše uvedeného je zřejmé, že akce plánované na tento rok, včetně dotací, by byly
neuskutečnitelné.
Dále je třeba si uvědomit, že v případě vypsání předčasných voleb, by nové
zastupitelstvo mělo pouze rok na svou činnost a zejména seznámení se s
problematikou obce. Dle našich zkušeností, je to doba velmi krátká na smysluplnou
činnost.
Paní ředitelka po zvážení všech okolností souhlasila s variantou, že se pro výše
uvedené důvody nevzdá svého mandátu a stane se uvolněnou místostarostkou
za podmínky, že bude moci pokračovat ve své pedagogické práci, což zákon
nevylučuje.
Po dobu jejího uvolnění pro výkon veřejné funkce povede školu její statutární zástupce
Mgr. Jaroslava Sedláčková.
4. Volba uvolněné místostarostky.
Paní Havlíčková byla zvolena čtyřmi hlasy (sama se zdržela) uvolněnou
místostarostkou obce Chudenice.
Po zvolení nové místostarostky obce rezignoval neuvolněný místostarosta obce
V.Svatoň na svou funkci.
5. Schválení rozpočtu na rok 2005
Starosta obce upozornil na možné navýšení nákladů na kanalizaci - oprava poruchy
kanalizace v části obce Kout a příprava kanalizačního uzlu v těchto místech (i bez
vázanosti na státní dotaci).
Členové OZ neměli připomínky k jednotlivým kapitolám.
Rozpočet obce pro rok 2005 byl jednomyslně schválen.
6. Diskuse:
Občané obce Chudenice vyjádřili tyto své požadavky a postřehy:
- manželé Stinglovi: bezbariérový přístup ke knihovně kolaudace přestěhované
knihovny z jejich jednání na Stavebním odboru MěÚ v Klatovech vyplynulo, že musí
obec dodatečně požádat o změnu užívání stavby bez stavebních úprav (část budovy
ZŠ, kde je v současné době OÚ a knihovna)
- p.Ulrych: zda se bude letos stavět kanalizace v části obce Kout či žádat na její
stavbu
- p.Kozák: rozpočet na r.2005 - proč došlo k opětovnému navýšení kapitoly Starého
zámku (platy)
- p.Havlan: seřízení veřejného osvětlení tak, aby svítilo celou noc
- p.Kalina: tepelný audit kotelny ZŠ
- p.Marák: Proč se bude prošetřovat hospodaření obce v letech 1998-2002?
- p.Brabec: klubovna hasičů (usušení věcí, WC, ...)
7. Usnesení, závěr.
Všichni zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze byla ukončena v 19.35 h
Zapsal: Mgr. V. Svatoň
…………………………………..
ověřovatelé

………….…………………
starosta

Usnesení
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 2. 3. 2005
v jídelně Základní školy Chudenice
1. OZ vzali na vědomí zprávu starosty.
2. OZ zvolili paní Mgr. Janu Havlíčkovou do funkce uvolněné místostarostky.
3. OZ vzali na vědomí rezignaci Mgr.Vladimíra Svatoně na funkci místostarosty.
4. OZ schválili rozpočet obce na r.2005.
5. OZ vzali na vědomí informaci Mgr.Vladimíra Svatoně o stavu vodovodu a kanalizace za
rok 2004.

……………………………….
Mgr. Jana Havlíčková
místostarostka obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
ze 6.zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 16.3.2005 na OÚ Chudenice v kanceláři starosty
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Karel Kacerovský,
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, Mgr.J.Havlíčková
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Informace k sokolovně
Informace k Územně-plánovací dokumentaci
Diskuse k prodeji čp.16
Diskuse
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma. Přivítal přítomné
a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. Informace k sokolovně podal starosta obce. Seznámil členy OZ s dopisem
p.Bernarda z České obce sokolské (ČOS). Součástí citovaného dopisu je výpis ze
zápisu 7.zasedání PV ČOS konaného dne 25.2.2005 a toto usnesení:
„PV ČOS souhlasí s darováním nemovitého majetku ve vlastnictví ČOS zapsaného na
LV č.820 pro obec a k.ú. Chudenice do vlastnictví obce Chudenice: pozemek p.č. st.
189 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 494 m2, objekt bydlení čp. 136/Chudenice
na p.č.s. 189 a pozemek p.č. 735/2 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o
výměře 2490 m2. Nemovitý majetek byl ohodnocen znaleckým posudkem
č.1933/2004 vypracovaným Ing. Vlčkem ve výši Kč 422 tis. Darovací smlouva bude
vypracována LPO ČOS.“
OZ vzali na vědomí.
4. Informace k Územně-plánovací dokumentaci
Starosta obce informoval o průběhu prací, tento stav vzali OZ na vědomí.
5. Diskuse k prodeji čp.16 (Kampeličky)
Na základě poptávky dvou zájemců navrhl starosta obce prodej budovy čp.16
(Kampelička). OZ zvážili možnost dalšího využití tohoto objektu.
Po zvážení všech možností OZ schválili čtyřmi hlasy (pan Kacerovský nehlasoval)
prodej této budovy.
Pro prodej budovy i s nájemníkem (proti vyplacení odstupného) se vyslovili čtyři
zastupitelé, pro prodej budovy bez nájemníka (pro vyplacení odstupného) hlasoval
jeden zastupitel.

Při prodeji bude vyhověno nejvyšší nabídce, přičemž minimální cena, jednomyslně
schválená členy OZ, je 880.000,- Kč. S podmínkami prodeje bude veřejnost
seznámena prostřednictvím obecní vývěsky. Postupovat se bude dle zákona.
6. Diskuse
a) Organizační změny v ZŠ Chudenice
Na základě jednání na KÚ Plzeňského kraje OZ schvaluje:
1. Ředitelku školy Mgr. Janu Havlíčkovou bude zastupovat po dobu její
nepřítomnosti (uvolněná pro výkon místostarostky na dobu nezbytně
nutnou – vyřešení zákona o střetu zájmů) její statutární zástupce
Mgr. Jaroslava Sedláčková.
2. Podle školského zákona není důvod k odvolání paní ředitelky Mgr.Jany
Havlíčkové, ani není důvod k vyhlášení nového konkurzního řízení.
3. Na základě snížení normativů (zveřejněny na stránkách KÚ 7.3.2005) na
provozní pracovníky ZŠ, obec zajistí od 1.7.2005 údržbu a správu budovy
školy vlastními pracovníky.
b) S pracovní náplní místostarostky obce seznámil zastupitele starosta obce.
Mgr.Jana Havlíčková bude zodpovídat za školství, kulturu, sociální záležitosti
v obci a za provozní pracovníky obce. OZ vzali na vědomí.
c) Informace starosty o průběhu kontrolního dne
8.března proběhl 4.kontrolní den připravenosti výstavby nájemních bytů
v lokalitě Na Bojišti. S jeho závěry byli členové OZ seznámeni. Blíže viz zápis
z této pracovní schůzky.
d) OZ vzali na vědomí potvrzení o zániku zástavního práva na budovu čp.16.
Věřitelem byla firma Ditherm, a.s. Praha.
e) OZ vzali na vědomí souhlas Odboru ŽP Klatovy, jako vodoprávního úřadu,
ke stavbě „Slatina-most přes Bělýšovský potok. Tento souhlas byl vydán pro
Správu a údržbu silnic v Klatovech.
f) OZ vzali na vědomí oznámení o zahájení řízení Odboru školství, kultury a
cestovního ruchu ve věci obnovy renesanční východní fasády, výměny oken,
izolace zdí pod povrchem terénu na objekt č.p.1, v ulici U Černínského zámku
v Chudenicích
g) OZ vzali na vědomí oznámení o zahájení řízení Odboru školství, kultury a
cestovního ruchu ve věci úpravy schodiště a vstupu do expozice v objektu
č.p.1, v ulici U Černínského zámku v Chudenicích.
h) Pan starosta předložil k prostudování a ke schválení projektovou
dokumentaci, zpracovanou Ing.arch.Václavem Kubecem, na změnu
v užívání budovy školy (přestěhování provozu knihovny a OÚ) .
OZ jednomyslně souhlasí.
i) OZ vzali na vědomí rozhodnutí Finančního úřadu. FÚ v Klatovech povoluje
posečkání odvodu neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu

v částce 84.000,- Kč a penále v částce 75.418,- Kč (nejdéle do 2.1.2006,
nebude-li do této doby rozhodnuto jinak).
j) Paní Čadová, manželé Fendtovi a pan Vrba podali u Okresního soudu
v Klatovech žalobu na obec Chudenice. Předmětem této žaloby je
vyvlastnění pozemku.
OZ vzali na vědomí
k) Finanční výbor bude od dnešního dne řídit Mgr.V.Svatoň.
Zastupitelstvo bylo seznámeno ústy pana starosty s písemnou formou rezignace
p.Svatoně na funkci neuvolněného místostarosty ke dni 2.3.2005 bez nároku na
odstupné.
Starosta obce požádal jmenovaného o odborný dohled nad provozem ČOV
Chudenice. Za tuto službu nebude pobírat žádnou odměnu.
Při projednávání tohoto bodu programu pan Kacerovský opustil zasedání.
l) Starosta obce upozornil na 70. výročí úmrtí chudenického rodáka, legionáře
a spisovatele mj.Vladimíra Josefa Roubala.
OZ rozhodlo, že jeho památka bude uctěna odhalením pamětním desky na jeho
rodném domě v Tyršově ulici.
7. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením
Schůze skončila ve 20.50 h.
Zapsal: V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

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

Usnesení
ze 6. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 16.3.2005

Obecní zastupitelé schválili:
1. Prodej budovy čp.16 za minimální cenu 880.000,- Kč s nájemníkem a bez vyplacení
odstupného.
2. Mgr. Jaroslavu Sedláčkovou jako zastupující ředitelku školy za paní Mgr. Janu
Havlíčkovou, po dobu její nepřítomnosti (uvolněná pro výkon místostarostky na dobu
nezbytně nutnou – vyřešení zákona o střetu zájmů).
3. Podle školského zákona není důvod k odvolání paní ředitelky Mgr.Jany Havlíčkové,
ani není důvod k vyhlášení nového konkurzního řízení.
4. Na základě snížení normativů (zveřejněny na stránkách KÚ 7.3.2005) na provozní
pracovníky ZŠ, obec zajistí od 1.7.2005 údržbu a správu budovy školy vlastními
pracovníky.
5. Projektovou dokumentaci na změnu v užívání budovy školy.
6. Odhalení pamětní desky mj. V.J.Roubalovi k 70.výročí jeho úmrtí.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
Usnesení č.266/7 ze 7.zasedání PV ČOS konaného dne 25.2.2005.
Informace k Územně-plánovací dokumentaci obce.
Pracovní náplň místostarostky obce.
Informace o průběhu kontrolního dne připravenosti výstavby nájemních bytů.
Potvrzení o zániku zástavního práva na budovu čp.16.
Souhlas Odboru ŽP Klatovy ke stavbě „Slatina – most přes Bělýšovský potok“.
Oznámení o zahájení řízení Odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve věci
úpravy schodiště a vstupu do expozice v objektu čp.1 Chudenice.
8. Oznámení o zahájení řízení Odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve věci
obnovy renesanční východní fasády, výměny oken, izolace zdí pod povrchem terénu
na objekt čp.1 Chudenice.
9. Rozhodnutí Finančního úřadu o posečkání odvodu neoprávněně použitých prostředků
státního rozpočtu v částce 84.000,- Kč a penále v částce 75.418,- Kč.
10. Žalobu na obec Chudenice – vyvlastnění pozemku.
11. Změnu ve vedení finančního výboru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

…………………………………………….
Mgr. Jana Havlíčková
místostarostka obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
ze 7.zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.3.2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Karel Kacerovský,
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, K.Kacerovský
Hosté: p. Fiala, manželé Š. a J. Dalihodovi
Program:

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

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Schválení obecní kroniky za r. 2004
Diskuse k možnosti přemístění MŠ
Informace místostarostky k provozním pracovníkům
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

1. Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma. Přivítal přítomné
a seznámil je s programem jednání.
2. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.
3. OZ jednomyslně schválili obecní kroniku za r.2004.
4. Diskuse k možnosti přemístění MŠ
OZ zvážili návrh na řešení tohoto problému, který první podal ing. arch.Václav
Kubec, který vyšel z architektonicko-výtvarné studie úprav školy arch T. Macka.
Počítá s minimálními stavebními úpravami. Předběžně odhadnuté náklady se pohybují
od 300 tis.Kč do 400 tis. Kč. Kapacita provozu by byla 35 dětí. Návrh počítá s
využitím (výhledově po přestěhování p.Kaliny do vlastního bydlení) bytu školníka.
OZ schválili tuto variantu k projednání s hygienickou stanicí v Klatovech (první byla
projednána dříve).
OZ zvážili vyjádření zpracovatele územního plánu Chudenic (dopis ze dne
21.32.2005) k funkčnímu využití ploch – školství (budovy MŠ). Návrhy zastupitelstva
k dalšímu využití prázdných, či v budoucnu zřejmě uvolněných, prostor MŠ byly např.
chráněná dílna, malovýroba nebo ubytovna.
OZ pověřilo starostu obce ke zjištění možnosti čerpání dotací ze státního rozpočtu,
rozpočtu Plzeňského kraje a z fondů EU na budoucí využití budovy Mteřské školy.
Zastupitelé se shodli, že nejvodnějším využitím by bylo vytvoření ubytovacích
kapacit.

5. Informace místostarostky k provozním pracovníkům
Mgr. J. Havlíčková seznámila členy OZ se změnami úvazků provozních pracovníků
školy, s denní pracovní náplní provozních pracovníků obce a s její úpravou od léta
tohoto roku. Důvodem tohoto kroku bylo snížení normativů školy na její pracovníky.
OZ vzali na vědomí.
6. Došlá pošta
a) Městský úřad, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu povolil opravu
renesanční fasády č.p. 1 a střechu zdravotního střediska.

5.

b) Starosta obce informoval o 6 žádostech, pro občany Chudenic a majitele
nemovitostí v Krajinné památkové zóně Chudenicko o dotaci z Programu
záchrany kulturních památek.
Tyto byly zúřadovány OÚ Chudenice.
a) Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech požádal
Plzeňský kraj o prodloužení rozhodnutí památkové péče o 60 dní ve věci
výstavby nájemních bytů.
OZ vzali na vědomí
b) OZ vzali na vědomí žádosti obce o dotace z Programu obnovy venkova pro
tento rok (propojení vodovodu Chudenice – Podskalí; přestavba mlékárny na
moštárnu; inženýrské sítě v uzlu u bývalé mlékárny).
c) OZ vzali na vědomí žádost starosty obce, kterou zaslal náměstkovi
hejtmana Ing. V. Vilímcovi o finanční pomoc kraje při opravách
problematických míst kanalizační a vodovodní sítě v Chudenicích
(provalení kanalizace pod vozovkou na náměstí a havárie kanalizace v části
obce Kout). Blíže viz dopis starosty ze dne 18.3.2005.
f) OZ vzali na vědomí povolení stavby propojení vodovodů Chudenice –
Podskalí (nabylo právní moci 2.3.2005) a oznámení o probíhajícím stavebním
řízení k vodním dílům (vodovodu a kanalizace) v části obce Na Bojišti.
g) OZ vzali na vědomí způsob řešení bezpečnostního přepadu z Panského
rybníka ve spolupráci s Klatovským rybářstvím a.s.
Blíže viz dopis firmy AQUAŠUMAVA s.r.o., provozovatele vodovodu a
kanalizace v Chudenicích:
„V rámci zpracování projektové dokumentace „Propojení vodovodu Podskalí“
bylo zjištěno, že v zájmovém území je kanalizace v úseku mezi šachtami
s číslem š.55 a š.85 využívána současně jako bezpečnostní přepad z rybníka
s tím, že š. 55 má havarijní přepad do odtoku z rybníka.
Vzhledem k tomu, že vypouštění vody z rybníka do kanalizace je možno
posuzovat jako neoprávněné vypouštění odpadních vod. Z titulu provozovatele
vodovodu a kanalizace v obci Chudenice žádáme o odstranění havarijního
stavu. Jsme si vědomi, že zaslepení tohoto přepadu může způsobit problémy
při průtocích velkých vod. Termín pro předložení návrhu řešení a termínů

stanovujeme do 30.4.2005 (dle našeho názoru – vybudováním samostatného
bezpečnostního přepadu).“
h) Předsedové finančního a kontrolního výboru převzali závazná stanoviska
(výklad ministerstva vnitra) určující jejich pravomoci a členů těchto
výborů.
OZ vzali na vědomí.
i) Manželé Štěpánka a Jiří Dalihodovi požádali o vysvětlení podmínek prodeje
budovy Kampeličky.
Bylo podáno na místě, navíc starosta obce podá toto vysvětlení i písemnou
formou, jež bude obsahovat též právní názor dr.Popela.
Zároveň přislíbili dodat originály písemných žádostí, resp. potvrzení OÚ, která
by dokládala legitimnost jejich nároků na finanční vyrovnání s obcí.

7. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením
Schůze skončila ve 20.15 h.

Zapsal: V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

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

Usnesení
ze 7. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.3.2005

Obecní zastupitelé schválili:
1. K dalšímu projednání s hygienickou stanicí v Klatovech řešení úpravy bytu školníka
pro provoz MŠ (zpracováno arch.Ing.Kubecem).
2. Pověření starosty obce ke zjištění možnosti čerpání dotací ze státního rozpočtu,
rozpočtu Plzeňského kraje a z fondů EU na budoucí využití budovy MŠ.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
1. Informaci místostarostky ke změnám úvazků provozních pracovníků školy, s denní
pracovní náplní provozních pracovníků obce a s její úpravou od léta tohoto roku.
2. Povolení opravy východní renesanční fasády čp.1 a střechy zdravotního střediska.
3. Zúřadování 7 žádostí obyvatel obce o dotaci z Programu záchrany kulturních památek.
4. Žádost MěÚ Klatovy, odboru školství, kultury a cestovního ruchu o prodloužení lhůty
na rozhodnutí památkové péče (výstavba Na Bojišti) o 60 dní.
5. Žádosti obce o dotace z Programu obnovy venkova pro tento rok (propojení vodovodu
Chudenice – Podskalí; přestavba mlékárny na moštárnu; inženýrské sítě v uzlu
u bývalé mlékárny).
6. Žádost starosty, adresovanou náměstkovi hejtmana Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ing. Vladislava Vilímce, o finanční pomoc kraje při opravách problematických míst
kanalizační a vodovodní sítě (provalení kanalizace pod vozovkou na náměstí a havárie
kanalizace v části obce Kout).
7. Povolení stavby „Propojení vodovodu Chudenice – Podskalí“ a oznámení o stavebním
řízení k vodním dílům (vodovodu a kanalizace) v části obce Na Bojišti.
8. Žádost firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. o odstranění havarijního stavu bezpečnostního
přepadu z Panského rybníka firmou Klatovské rybářství a.s.
9. Převzetí výkladu ministerstva vnitra pravomocí finančního výboru a kontrolního
výboru jejich předsedy.

…………………………………………….
Mgr. Jana Havlíčková
místostarostka obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

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

Zápis
z 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 24.8.2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomni: Bc.David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová,
Mgr.Jana Havlíčková,
Nepřítomen: Karel Kacerovský (neomluven)
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, Mgr.J.Havlíčková
Hosté: PhDr.Ivan Morávek (fa Sella spol. s r.o.), JUDr. Miroslav Popel, paní Jana Vlčková,
paní Jana Dostálová
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Úprava sociálního fondu
Úprava rozpočtu obce
Dodatek ke směrnici sociálního fondu
Projednání smlouvy o dílo s firmou Ditherm a.s.
Projednání smlouvy o dílo s firmou Hochtief a.s.
Přerozdělení prostředků z programu Příspěvky občanům na Památkovou péči
Přerozdělení prostředků z rozpočtu obce - kapitola "Plynofikace"
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 17.30 h starosta obce Bc. David J. Klíma. Přivítal přítomné,
seznámil je s programem jednání a požádal o rozšíření programu jednání o tyto body seznámení s výsledky služební cesty starosty a místostarosty obce, územní řízení
ao
úpravu výše stravného a školného pro šk.rok 2005/2006.
Všichni zastupitelé schválili změnu programu jednání.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.

•

Úprava sociálního fondu
OZ jednomyslně schválili úpravu sociálního fondu k 31.8.2005.

4. Úprava rozpočtu obce k 30.9.2005
Účetní obce paní J.Vlčková seznámila členy OZ s úpravami rozpočtu k výše uvedenému
datu o tyto položky:
200.000,- Kč - dotace na kanalizaci

2.000.000,- Kč - krátkodobý úvěr na výstavbu
OZ jednomyslně schválili tuto úpravu rozpočtu k uvedenému datu.
5. Dodatek ke směrnici sociálního fondu
OZ jednomyslně schválili Dodatek č.3 ke směrnici k používání sociálního fondu - část
Tvorba sociálního fondu: "Základní příděl, který činí 3 % z určitého objemu nákladů
zúčtovaných na platy a náhrady platů se zvyšuje o 1 %, tj. na 4 %.
Ostatní ujednání ve směrnici se nemění.
6. Projednání smlouvy o dílo s firmou Ditherm, a.s.
PhDr. Morávek seznámil zastupitele s úpravami smlouvy ke kterým dosud došlo.
Významná úprava se týkala předmětu činnosti - původně byly projektovány 4 bytové
domy, dnes 3 bytové domy, které nebudou dvoupodlažní, ale třípodlažní.
Firma Sella spol. s r.o. v současné době hledá finanční rezervy v rozpočtu stavby,
jedním z prioritních úkolů je snížení výsledné ceny díla.
JUDr. Popel uvedl, že výše uvedená smlouva je dle právního posouzení v pořádku,
nutné je odstranit některé nedostatky (řazení bodů č.6 smlouvy).
OZ schválili znění Smlouvy o dílo s firmou Ditherm a.s. a její podpis po odstranění
věcných chyb.
7. Projednání smlouvy o dílo s firmou Hochtief, a.s.
PhDr. Morávek i JUDr. Popel se shodli, že i tato smlouva je dle ekonomického a
právního posouzení v pořádku, rozporováno bylo opět řazení bodů č.6.
Zároveň oba pánové upozornili, že obě smlouvy budou mít během realizace stavby
několik dodatků, což je v praxi zcela běžnou záležitostí.
OZ schválili znění Smlouvy o dílo s firmou Hochtief a.s. a její podpis po odstranění
věcných chyb.
8. Přerozdělení prostředků z programu Příspěvky občanům na Památkovou péči
V letošním roce bylo v obecním rozpočtu na tuto kapitolu vyčleněno 40 000 Kč, čerpáno
bylo celkem 26.000,- Kč.
Č.p.
28
32
118
127
145
188
178
227
230

Žadatel/ka
Osvald Václav
Vrba Miroslav
Schleis Karel
Stinglová Věra
Opluštil Stanislav
Zoubková Věra
Slabihoudek Václav
Ondřejková Anna
Šimůnková Anna

Výše příspěvku v Kč Předmět opravy
2.000,střecha
2.000,střecha
2.000,střecha
2.000,střecha
2.000,střecha
2.000,střecha
2.000,střecha
2.000,okna
5.000,střecha

245
Celkem

Horáková Anna

5.000,-

-----

26.000,-

střecha
-----

OZ jednomyslně schválili příspěvky občanům (jejich výše viz tabulka) z tohoto
programu. Vyplaceny budou v říjnu 2005.
9. Přerozdělení prostředků z rozpočtu obce - kapitola "Plynofikace"
V letošním roce bylo vyčleněno v rozpočtu obce na tuto kapitolu 350 000 Kč, čerpáno
bylo celkem 30.000,- Kč, dle podaných žádostí.
Č.p.
23
94
140
207
218
256
Celkem

Žadatel/ka
Špirková Hana
Lenk Jaroslav
Schejbal Vladimír
Vrba Otakar
Pospíšil Josef
Kubátová Květa

-----

Výše příspěvku v Kč

5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,30.000,-

OZ jednomyslně schválili příspěvky občanům (jejich výše viz tabulka) z kapitoly
"Plynofikace". Vyplaceny budou v říjnu 2005.
10. Územní řízení ve věci výstavby nájemních bytů "Na Bojišti"se konalo dne 16.8.2005
na MěÚ Klatovy, odboru výstavby. Za obec se zúčastnili starosta a místostarosta.
Do 14 dnů bude zpracována konečná dokumentace ke stavebnímu řízení.
OZ vzali na vědomí.
11. Služební cesta
Dne 22.8.2005 navštívili starosta a místostarosta obce firmu Tanex, a.s. se sídlem
Třebechovice pod Orebem. Zde se seznámili se stavebním systémem TRESK. Jedná se
o francouzský systém, který splňuje všechny stavební požadavky a má výborné
technické vlastnosti.V České republice byla použita tato technologie na výstavbu
např. SAZKA ARÉNY.
PhDr. Morávek při předběžné kalkulaci poukázal, v případě použití tohoto systému,
na možnou úsporu cca 2 mil. Kč.
OZ požádali firmu Sella spol. s r.o. o srovnání cenových nabídek firmy Betonové
stavby Předslav a firmy Tanex, a.s. Třebechovice pod Orebem a zajištění pozvání
jejich obchodních zástupců.
12. Úprava výše stravného a školného pro školní rok 2005/2006.
Ředitelka školy (ŘŠ) Mgr.Havlíčková seznámila zastupitele se zprávou hygienické
stanice a ústní formou požádala obec o finanční příspěvek na odstranění závad ve
školní kuchyni.

OZ schválili finanční pomoc škole, toto bude dokladováno ze strany školy řádnou
kalkulací a vyúčtováním.
ŘŠ požádala ústní formou o schválení úpravy výše stravného a školného pro školní
rok 2005/2006. Důvodem této úpravy je zvýšení normativu na potraviny od 1.9.05.
Na základě výše uvedených skutečností OZ jednomyslně schválili zvýšení ceny oběda
ceny školného od 1.9.2005:
- pro žáky 1.-5. ročníku
24,- Kč
- pro zaměstnance školy
26,- Kč
- cizí strávníci
52,- Kč
- cena v MŠ (zůstává zachována)
35,- Kč
Školné:
- v MŠ
- v DM

250,-/měs.
100,-/měs.

Poznámka : Plnou výši školného v MŠ platí také rodiče dětí, které navštěvují školku
pouze poměrnou část dní v měsíci, tzn. školné se v těchto případech nekrátí!!!
Plnou cenu školného v DM platí všechny zapsané děti.
13. Došlá pošta, organizační záležitosti:
• Předání staveniště.
Dne 15.8.2005 bylo předáno staveniště mostu ve Slatině přes Bělýšovský potok.
Za obec se zúčastnil místostarosta obce Mgr.V.Svatoň.
OZ vzali na vědomí.
•

Změna spoje č.19 na lince 432 020
Starosta obce Bc.D.Klíma seznámil zastupitele se zápisem z jednání konaného
15.8.2005 na Krajském úřadě Plzeňského kraje v Plzni ve věci změny spoje č.19
na lince 432 020 Klatovy-Dolany-Chudenice-Koloveč-Staňkov-Holýšov.
OZ vzali na vědomí.

•

Žádost p. Jiříka
Pan Jiřík upozornil na padající větve ze stromů rostoucích v blízkosti jeho
provozovny v Chudenicích.
OZ vzali na vědomí, odborné ošetření této zeleně bude zajištěno během listopadu

2005.
Zrušení obřadní místnosti č.p. 60 (zámek Lázeň) od 5.9.2005.
schválili.

OZ jednomyslně

Žádost o odkoupení pozemku 44/1 k.ú. Slatina
Bude rozhodnuto na dalším zasedání OZ.
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků.
OZ se seznámili s tímto dodatkem a jednomyslně ho schválili.
Starosta obce připraví směrnici řešící přijímání těchto žádostí a možnost
jejich zpoplatnění (manipulační poplatek).

g) Žádost p.Prantla o opravu cesty ke své nemovitosti
OZ vzali na vědomí. Z důvodu chybějících finančních prostředků se
nepředpokládá vyasfaltování zmíněného úseku cesty. Ta bude provizorně
zpevněna na podzim t.r.
h) Stížnost p.Škopka na chování pana Prantla
Pan Škopek ve své stížnosti, doplněné podpisy občanů obce Slatina, žádá o
řešení neadekvátního chování p.Prantla, bytem ve Slatině.
OZ postoupili tuto stížnost přestupkové komisi při MěÚ Klatovy.
14. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 21.00 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Usnesení
z 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 24.8.2005
Obecní zastupitelé schválili:
•
•
•
•
•

•

Úpravu sociálního fondu k 31.8.2005.
Úpravu rozpočtu k 30.9.2005 o dotaci na kanalizaci (200.000 Kč) a krátkodobý úvěr
(2.000.000,- Kč).
Dodatek č.3 ke směrnici sociálního fondu.
Znění Smlouvy o dílo s firmou Ditherm, a.s. a s firmou Hochtief , a.s. a jejich podpis po
odstranění věcných chyb.
Přerozdělení prostředků z programu Příspěvky občanům na Památkovou péči.
Č.p.
Žadatel/ka
Výše příspěvku v Kč Předmět opravy
Osvald Václav
2.000,střecha
28
Vrba Miroslav
2.000,střecha
32
Schleis Karel
2.000,střecha
118
Stinglová Věra
2.000,střecha
127
Opluštil Stanislav
2.000,střecha
145
Zoubková Věra
2.000,střecha
188
Slabihoudek Václav
2.000,střecha
178
Ondřejková Anna
2.000,okna
227
Šimůnková Anna
5.000,střecha
230
Horáková Anna
5.000,střecha
245
----26.000,----Celkem
Přerozdělení prostředků z rozpočtu obce - kapitola "Plynofikace".
Č.p.
Žadatel/ka
Výše příspěvku v Kč
Špirková Hana
5.000,23
Lenk Jaroslav
5.000,94
Schejbal Vladimír
5.000,140
Vrba Otakar
5.000,207
Pospíšil Josef
5.000,218
Kubátová Květa
5.000,256

•

•
•

----30.000,Celkem
Úpravu výše stravného a školného pro školní rok 2005/2006 (od 1.9.2005).
Stravné:
- pro žáky 1.-5. ročníku
24,- Kč
- pro zaměstnance školy
26,- Kč
- cizí strávníci
52,- Kč
- cena v MŠ (zůstává zachována)
35,- Kč
Školné:
- v MŠ
250,-/měs.
v DM
100,-/měs.
Zrušení obřadní místnosti č.p. 60 (zámek Lázeň) od 5.9.2005.
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků.

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

Závěry z územního řízení na výstavbu konaného 16.8.2005 na MěÚ Klatovy, odboru
výstavby.
Zprávu ze služební cesty starosty a místostarosty obce ve firmě Tanex, a.s. se sídlem v
Třebechovicích pod Orebem.
Předání staveniště mostu ve Slatině přes Bělýšovský potok.
Zápis z jednání na KÚ v Plzni ve věci změny spoje č.19 linky 432 020.
Žádost p.Jiříka o prořezání stromů.
Žádost p.Prantla o opravu cesty.
Stížnost p. Škopka na chování p.Prantla. Tuto postoupili přestupkové komisi při MěÚ v
Klatovech.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
ze 13. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 24.10.2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková, Karel Kacerovský,
Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: MUDr.J.Srbová, K.Kacerovský
Hosté: paní J. Vlčková, paní A.Ondřejková, arch.Tomáš N. Macek
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Příspěvky - plynofikace
Informace o ZŠ
Informace o výstavbě
Úpravy rozpočtu k 31.10.2005
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

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

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce.

•

Příspěvky - plynofikace
OZ schválili čtyřmi hlasy (pan Kacerovský se dostavil až na projednávání bodu č.4)
možnost čerpání příspěvku za kalendářní rok 2004 - nárok mají pouze občané, pokud
podali žádost o tento příspěvek, realizovali připojení a začali odebírat
zemní plyn v roce
2004,2005.
OZ schválili čtyřmi hlasy příspěvek ve výši 5.000,- Kč paní Podešvové a paní
Dr.Krásové z kapitoly "Plynofikace".
4. Informace o ZŠ
Při projednávání tohoto bodu programu se na zasedání OZ dostavil pan K.Kacerovský.
Ředitelka školy (ŘŠ) požádala o navýšení rozpočtu školy o 170.000,- Kč.
OZ bere na vědomí.

5. Informace o výstavbě podal starosta obce. Poukázal na realizaci výstavby
inženýrských sítí v lokalitě Na Bojišti a na pokračující práce na stavebním povolení
pro umístění 3 bytových domů tamtéž - bude podáno ve středu 26.10.2005.
OZ vzali na vědomí.
6. OZ jednomyslně schválili úpravy rozpočtu k 31.10.2005, se kterými zastupitele
seznámila paní Jana Vlčková, účetní obce.
7. Došlá pošta, organizační záležitosti:
• Pitná voda v Podskalí.
OZ jednomyslně schválili výběr stočného za III. kalendářní čtvrtletí r. 2005 (bez
vodného) do nápravy stavu za odběr vody z obecního vodovodu dotčené části
obce Chudenice.
Starosta obce připomněl, že na propojení bylo vydáno stavební povolení
Zastupitelstvo rozhodlo, že realizace propojení obou obecních vodovodů bude
prioritou příštího kalendářního roku.
•

Starosta obce podal informaci o srovnání dluhu pana Štětiny vůči obci
koupi budovy č.45 (pošty).
OZ vzali na vědomí.

za

•

OZ zrušili prodej budovy č.16 (Kampelička) - schváleno jednomyslně.

•

OZ vzali na vědomí informaci Policie ČR o stavu na úseku kriminality.

•

OZ jednomyslně zamítli žádost paní Šedivé o prominutí poplatku za odpady v
r.2005.

•

ve
OZ vzali na vědomí žádost pana Josefa Božíka o pronájem koupaliště
Slatině od r.2006.
OZ ukládá starostovi zajistit vyhlášení výběrového řízení na provozovatele
koupaliště.

•

OZ vzali na vědomí zápis z kontroly Finančního výboru obce ze dne
17.10.2005.

•

OZ vzali na vědomí studii Ing. arch. Kubece "Hasičská zbrojnice" - stavební
úpravy a rozšíření.

•

OZ vzali na vědomí informaci pana Kacerovského o tělovýchovných aktivitách
TJ Sokol Chudenice, jejich financování a zprovoznění dočasného sociálního
zařízení Na Jalovčí.

•

Poskytování služeb bezdrátového internetu
Starosta obce projedná podmínky této služby s firmou Airweb spol. s r.o.

•

•

OZ vzali na vědomí rozhodnutí MK ČR o poskytnutí účelového finančního
příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky Starý zámek č.1 ve výši
200.000,- Kč.

•

OZ jednomyslně schválili zřízení věcného břemene na obecním pozemku 553/9
ve Slatině (výměna a opětovné umístění sloupů elektrického vedení.

•

OZ vzali na vědomí připomínky paní Ondřejkové - obnova lavičky u cesty ke
hřbitovu a upozornění na neutěšený stav aleje třešní tamtéž.

7. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením
Schůze skončila ve 21.00 h.

Zapsal: V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

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

Usnesení
z 13. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 24.10.2005
Obecní zastupitelé schválili:
•
•
•
•
•
•

Příspěvek paní Podešvové a paní Krásové z kapitoly rozpočtu Plynofikace
(obě ve výši 5.000,-Kč).
Čerpání příspěvku na zhotovení plynovodní přípojky v r.2004, 2005 (řádně podaná žádost
o příspěvek, realizace této drobné stavby a odběr ZP - vše do konce října 2005).
Úpravy rozpočtu k 31.10.2005.
Výběr stočného (ne vodného) od obyvatel Podskalí za kalendářní čtvrtletí III/2005. Toto
trvá do nápravy stavu.
Zřízení věcného břemene na obecním pozemku ve Slatině 553/9 (sloup elektrického
vedení).
Navýšení rozpočtu ZŠ o 170 000 Kč.

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informaci ředitelky školy paní Mgr.J.Havlíčkové o provozu ZŠ.
Informaci o výstavbě v lokalitě Na Bojišti a podání žádosti o vydání stavebního povolení
na umístění 3 bytových domů v lokalitě tamtéž.
Doplacení kupní ceny za prodej budovy č.45 panem Štětinou.
Žádost pana J.Božíka, bytem Klatovy o pronájem koupaliště ve Slatině.
Informaci Policie ČR o stavu na úseku kriminality.
Zápis z kontroly Finančního výboru obce konané dne 17.10.2005.
Studii Ing.arch.Kubece "Hasičská zbrojnice" - stavební úpravy a rozšíření.
Informaci p.K.Kacerovského o tělovýchovných aktivitách TJ Sokol Chudenice a dalších
tělovýchovných organizací, jejich financování a zprovoznění dočasného sociálního
zařízení Na Jalovčí.
Poskytnutí účelové finanční dotace na obnovu nemovité kulturní památky Starý zámek
č.1 ve výši 200.000,- Kč Ministerstvem kultury ČR.
Připomínky paní Ondřejkové - obnova lavičky a vyřešení neutěšeného stavu aleje třešní
ve spolupráce s majitelem.

Obecní zastupitelé zamítli:
1. Žádost paní Šedivé o odpuštění poplatku za odpady v r.2005.
OZ ukládá starostovi:
1. Zajistit vyhlášení výběrového řízení na provozovatele koupaliště ve Slatině.
2. Projednání podmínek služeb bezdrátového internetu.

…………………………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce
Vyvěšeno:

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

Zápis
ze 14. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 16.11.2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomni: Bc.David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová,
Mgr.Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr.J.Havlíčková, K.Kacerovský
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Informace o majetkových změnách pozemků v k.ú. Chudenice a Lučice
Informace o výstavbě
Projednání možností vánoční výzdoby v r.2005
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma. Přivítal přítomné, seznámil
je s programem a požádal o jeho rozšíření o tyto body - výběr dodavatele pro stavbu
vodovodu a kanalizace náměstí a Kout; nápravná opatření k výsledku hospodaření obce a
schválení nařízení obce Chudenice 3/2005.
Změna programu jednání byla jednomyslně schválena.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Informace o majetkových změnách pozemků v k.ú. Chudenice a Lučice
OZ schválili vykoupení části pozemku 127/119 a 127/42 Na Bojišti v k.ú. Chudenice od
firmy Ditherm a.s. za 103,- Kč/m2 pro účely výstavby části pozemní komunikace.

OZ schválili vykoupení pozemků stavebních parcel p.č. 356 a 357 v k.ú. Chudenice (čistírna
odpadních vod) za odhadní cenu 75,95 Kč/m2 po vypořádání majetkoprávních vztahů k
předmětným parcelám.
OZ schválili prodej části pozemku 7/1v k.ú.Lučice za 50,-Kč/m2 + náklady spojené
jejím prodejem.
•

Informace o výstavbě
Starosta obce Bc.D.Klíma podal informace z kontrolního dne stavby konaného dne
16.11.2005, kterého se zúčastnil spolu se zástupci firem Ditherm,a.s., Hochtief,a.s.
a Sella spol. s r.o. Fyzicky bylo zjištěno, že výstavba inženýrských sítí probíhá podle
časového harmonogramu stavby. V současné době se dokončuje zokruhování sítí
a

s

budují se kanalizační přípojky do šachet k pozemkům bytových domů a individuální
výstavby.
Další kontrolní dny se budou konat 30.11., 14.12. a 28.12. 2005.
OZ vzali na vědomí.
Dne 26.10.2005 byla na Stavebním odboru MěÚ Klatovy podána žádost o vydání
stavebního povolení na umístění stavby tří bytových domů v lokalitě Na Bojišti.
Dosud nevyřízeno. OZ vzali na vědomí.
•

Projednání možnosti vánoční výzdoby v r.2005
OZ se seznámili s návrhem výzdoby, jež bude pořízena podle technických a finančních
možností obce.

•

Výběr dodavatele stavby kanalizace - náměstí a Kout
Starosta obce D. Klíma v říjnu t.r. oslovil zástupce 3 firem o zpracování obchodně
technických nabídek na dodávku stavby "Vodovod a kanalizace Chudenice - náměstí a
Kout". Uzávěrka přijímání jejich cenových nabídek byla 16.11.2005. Při dnešním
zasedání OZ byly v 19.25 hjednotlivé cenové nabídky firem AQUAŠUMAVA
s.r.o.Chudenín, VODOSPOL s.r.o. Klatovy a Hochtief VSB a.s. divize České Budějovice
otevřeny a členy OZ zhodnoceny.
Nabídka firmy AQUAŠUMAVA cena vč. DPH: 1 726.840,00 Kč
Nabídka firmy Hochtief - cena vč. DPH:
1 283.413,57 Kč
Nabídka firmy Vodospol - cena vč. DPH:
1 756.671,00 Kč
OZ vybrali firmu Hochtief VSB a.s. a akce provedena v etapách dle navržené projektové
dokumentace podle finančních možností obce.

•

OZ jednomyslně schválili nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Chudenice za rok 2004.

•

OZ jednomyslně schválili Obecní nařízení č. 3/2005 - úprava chodníků během zimy s
účinností od 1.12.2005.

Došlá pošta, organizační záležitosti:
a) Společný školní obvod
OZ jednomyslně zamítli zřízení společného školního obvodu Základní a mateřská
škola Švihov mezi obcí Chudenice a městem Švihov.
•

b) OZ vzali na vědomí vydání stavebního povolení na úpravu prostor školy na
kanceláře obecního úřadu.
c) OZ jednomyslně schválili žádost pana P. Wiedersteina o přidělení 1 obytné

místnosti v budově čp. 62.
d) Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o udělení
souhlasu k rozdělení pozemku v k.ú. Chudenice pro účely prodeje pozemku
parcelní č.127/84, přičemž tímto je dotčen i pozemek parc.č. 127/107 v k.ú.
Chudenice.
OZ ukládá starostovi projednat tuto žádost s výše uvedeným úřadem a dohodnout
způsob rozdělení předmětné parcely.
e) Finanční odměny zastupitelstvu
OZ schválili jednorázové finanční odměny členům zastupitelstva a starostovi, na
základě § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a č.40/1964, občanského
zákoníku.Finanční
odměna předsedům výborů (finančního a kontrolního)
a předsedkyni kulturněsociální komise, zřízených při obci Chudenice, za
dosavadní práci ve výši 3.000,- Kč,
místostarostovi ve výši 100 % měsíční odměny
a starostovi obce ve výši 100 % měsíční
odměny.
f) Pan Kacerovský připomněl problém znovuzprovoznění vrtu za školou a
dořešení propojení vodovodu do části obce Podskalí.
OZ vzali na vědomí.
10. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 20.20 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
z 14. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 16.11.2005
Obecní zastupitelé schválili:
Vykoupení části pozemku 127/119 a 127/42 Na Bojišti v k.ú. Chudenice od firmy
Ditherm a.s. za 103,- Kč/m2 pro účely výstavby části pozemní komunikace.
• Vykoupení pozemků stavebních parcel p.č. 356 a 357 v k.ú. Chudenice (čistírna
odpadních vod) za odhadní cenu 75,95 Kč/m2 po vypořádání majetkoprávních vztahů k
dotčeným parcelám.
• Prodej části pozemku 7/1v k.ú.Lučice za 50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
• Obecní nařízení č.3/2005 - úprava chodníků během zimy s účinností od 1.12.2005.
• Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chudenice za rok
2004.
• Pořízení nové vánoční výzdoby obce v r. 2005. Umístění těchto prvků a jejich počet bude
podle technických a finančních možností obce.
• Žádost pana P.Wiedersteina o přidělení obytné místnosti v č.p. 62.
• Jednorázové finanční odměny předsedům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi
obce Chudenice. Tyto budou proplaceny podle § 84 zákona č.128/2000 Sb. a 40/1964
občanského zákoníku.
9. OZ vybrali firmu Hochtief jako dodavatele stavby kanalizace - náměstí, Kout.
Nabídka firmy AQUAŠUMAVA cena vč. DPH: 1 726.840,00 Kč
Nabídka firmy Hochtief - cena vč. DPH:
1 283.413,57 Kč
Nabídka firmy Vodospol - cena vč. DPH:
1 756.671,00 Kč
10. OZ ukládá starostovi projednat žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o udělení souhlasu k rozdělení pozemku v k.ú. Chudenice pro účely
prodeje pozemku parcelní č. 127/84, přičemž tímto je dotčen i pozemke p.č. 127/107 v
k.ú. Chudenice a zjistit bližší podmínky.
•

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
•
•
•

Informaci starosty Bc.D.Klímy o závěrech kontrolního dne stavby inženýrských sítí.
Podání žádosti (26.10.2005) o vydání stavebního povolení na umístění stavby tří bytových
domů v lokalitě Na Bojišti.
Vydání stavebního povolení na úpravu prostor ZŠ na kanceláře OÚ.

Obecní zastupitelé zamítli:

1. Zřízení společného školského obvodu ZŠ a MŠ Švihov mezi obcí Chudenice a městem
Švihov.

…………………………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce
Vyvěšeno:

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

Zápis
z 15. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.11.2005 na OÚ Chudenice
v kanceláři starosty
Přítomni: Bc.David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová,
Mgr.Jana Havlíčková, Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Mgr.J.Havlíčková, MUDr.J.Srbová
Program:

•

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Informace o kontrolním dnu výstavby
Informace o přípravách rekonstrukce hasičárny
Projednání výběru poplatků za služby obce
Projednání rozpočtového provizoria
Vytápění čp.45
Terénní úpravy okolí Starého zámku v r. 2006
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma. Přivítal přítomné, seznámil
je s programem a požádal o jeho rozšíření o body -pronájem koupaliště
ve Slatině a
návrh vlajky a znaku obce Chudenice .
Změna programu jednání byla jednomyslně schválena.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Informace o průběhu kontrolního dne výstavby nájemních bytů Na Bojišti podal
starosta obce. V současné době je stavba inženýrských sítí před dokončením,
v
dohledné době budou osazovány ventily, zasypávány výkopy a bude dořešena výstavba
odlehčovací komory.
Bc.D.Klíma seznámil zastupitele s řešením (PD) osvětlení dotčeného pozemku.
OZ vzali na vědomí.

•

Informace o přípravách rekonstrukce hasičárny

Starosta obce p.Bc.Klíma seznámil přítomné zastupitele s možnostmi čerpání dotace z
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (bod 1.4. práce s mládeží). Z důvodu velké
investice (cca 1.5 mil. Kč) bude nutné celou akci rozdělit do 2 - 3 etap.
OZ vzali na vědomí.
•

Projednání výběru poplatků za admistrativní služby obce
OZ jednomyslně schválili výběr poplatku ve výši 20,- Kč za tyto služby (např.
při
požádání o výpis z katastru nemovitostí bude zpoplatněn výpis, ne však pouhé nahlédnutí
do katastru).

•

Projednání rozpočtového provizoria na r.2006
Starosta obce D. Klíma seznámil s tímto návrhem členy OZ, kteří ho vzali na vědomí.
Návrh rozpočtového provizoria bude zveřejněn dle zákona a schválen na zasedání
konaném dne 20.12.2005 v restauraci Stará škola.

•

Vytápění čp.45
Pan Štětina požádal o vytápění své nemovitosti čp.45 z budovy zdravotního střediska.
Celá věc bude opětovně posouzena a rozhodnuta po předložení technické zprávy
o
stavu topného systému a způsobu řešení vytápění.

•

Terénní a stavební úpravy okolí Starého zámku v r. 2006
Návrh: odstranění násypu až k terénu silnice; prokázat příkop a přiznat ho v terénu (ne
jeho obnova); rozebrat dřevěný plot; zazdění vchodu do bytu p.Wiedersteina (po jeho
přestěhování) a využití bytu na sklad, depozitář či jako byt kastelána, umístění HUP a
elektrohodin.
OZ jednomyslně schválili výše uvedené terénní a stavební úpravy Starého zámku
a
jeho okolí.

•

Pronájem koupaliště
Starosta obce informoval o zveřejnění nabídky na pronájem koupaliště ve Slatině.
V
zákonné lhůtě se přihlásil jeden zájemce, který bude pozván na zasedání OZ.
Rozhodnuto v této věci bude na některém z příštích zasedání konaných na počátku roku
2006 - schváleno jednomyslně.

•

Návrh vlajky a znaku obce Chudenice
OZ se seznámili s rešerší, zpracovanou Stanislavem Kasíkem, věnovanou historickému
znaku obce, jeho proměnám, ideálnímu popisu znaku a návrhům vlajky.
Na základě této práce OZ jednomyslně schválili návrh vlajky č.10 - "List tvoří čtyři
vodorovné pruhy, červený, žlutý, modrý a bílý, v poměru 5:1:1:1. Uprostřed červeného
pruhu dvě věže na rozšířeném kvádrovém soklu a se dvěma černými okny nad sebou,

mezi nimi kvádrová hradba s prázdnou bránou s vytaženou žlutou mříží se železnými
hroty, vše bílé a s cimbuřím o třech stínkách. Na každé věži na žluté žerdi odvráceně
vlající prapor tvořený třemi vodorovnými pruhy, žlutým, modrým a bílým. Mezi věžemi
na cimbuří vztyčený hnědý medvěd, držící pravou tlapou žlutý oštěp a levou přidržuje
modrý štít s bílým půlměsícem, jehož cípy směřují k vlajícímu okraji. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3.
OZ jednomyslně schválili očištění erbu podle studie S. Kasíka, od pozdějších
irelevantních úprav 18.-19.století a jeho užívání podle výše uvedeného návrhu. Poloha
erbu obce Chudenice - "V červeném štítě volně dvě věže na rozšířeném kvádrovaném
soklu a se dvěma černými okny nad sebou, mezi nimi kvádrová hradba s prázdnou bránou
s vytaženou zlatou mříží se železnými hroty přirozené barvy, vše stříbrné
as
cimbuřím o třech stínkách. Na každé věži na zlaté žerdi odvráceně vlající prapor dvakrát
dělený, zlatě, modře a stříbrně. Mezi věžemi na cimbuří vztyčený přirozený medvěd,
držící pravou tlapou zlatý oštěp a levou přidržuje modrý štít se stříbrným ubývajícím
půlměsícem."
•

Inženýrské sítě v části obce Chudenice Kout a náměstí
Na 19.00 hodinu byli pozváni na jednání OZ občané části obce Kout (viz prezenční
listina). Starosta obce je seznámil s vývojem příprav celé akce, různými variantami řešení
podle vývoje situace. Dále podal informaci o uvolnění příspěvku ve výši 200.000 Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje.
V současné době je celá akce rozdělena na 3 etapy, čeká se na územní rozhodnutí,
předpokládané náklady jsou ve výši cca 1,7 mil Kč. Realizace stavby bude v režii firmy
Hochtief VSB, České Budějovice.
Dále byli občané Kouta seznámeni s prioritami obce v r.2006 - propojení vodovodu do
Podskalí a zprovoznění vrtu za ZŠ.
Občané Kouta vyslovili své poděkování za dosavadní práci pana starosty v této věci a
prozatím požádali o pročištění problematického úseku odvádějícího povrchovou vodu z
jejich pozemků.

•

Došlá pošta, organizační záležitosti:
a) Barevné návrhy fasád na kostel v Chudenicích
OZ vzali na vědomí.

b) Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o udělení
souhlasu k rozdělení pozemku v k.ú. Chudenice pro účely prodeje pozemku
parcelní č.127/84 (Rubeškova ulice), přičemž je dotčen i pozemek parc.č.127/107
v k.ú.tamtéž.
OZ revokovali usnesení z jednání ze dne 16.11.2005 (bod č.10) a jednomyslně
souhlasí z rozdělením parcel dle tohoto návrhu.
c) Výměna jističů
Pan Haniger provedl v minulých dnech revizi elektrického zařízení, při které zjistil,

že elektrické jističe v provozu ČOV a v budově MŠ jsou předimenzovány, a proto
navrhl jejich výměnu.
OZ jednomyslně souhlasí.
d) Školská rada při ZŠ a MŠ Chudenice
OZ jmenovali za zřizovatele do tohoto kontrolního orgánu MUDr.J.Srbovou.
(školský zákon č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2)
e) Místostarosta obce seznámil členy OZ se zápisem z jednání mikroregionu Běleč
konaného dne 15.11.2005 v Dolanech .
Upozornil na možnost získání dotace z programu Dispofond Interreg III.A pořádání kulturních akcí (uzávěrka leden 2006).
f) Komponovaný pořad věnovaný J.Kvapilovi se koná dne 2.12.2005 v Hifiklubu
od 19.30 h. OZ vzali na vědomí.

10. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 20.55 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
z 15. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 30.11.2005
Obecní zastupitelé schválili:
Výběr poplatku ve výši 20,- Kč za admistrativní služby obce občanům.
Terénní a stavební úpravy Starého zámku a jeho okolí (odstranění násypu až k terénu
silnice, prokázání příkopu bez jeho obnovy, demontáž dřevěného plotu vymezující
předzahrádku u bytu p.Wiedersteina a využití tohoto bytu na sklad, depozitář či byt
kastelána, umístění HUP a elektrických hodin).
3. Rozdělení pozemku v k.ú. Chudenice dle žádosti Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových pro účely prodeje pozemku parc.č.127/84, přičemž je dotčen
i pozemek parc.č.127/107 v k.ú.tamtéž.(Revokace usnesení z jednání ze dne
16.11.2005, bod č. 10)
4. Podobu znaku městečka Chudenice zbavenou dodatků z 18. - 19. století a podobu
vlajky městečka Chudenice dle návrhu č.10 heraldické kanceláře "Dauphin"
Stanislava Kasíka.
5. Výměnu předimenzovaných jističů elektrické energie na ČOV a v budově MŠ.
•
•

p.

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

Informace o přípravách rekonstrukce hasičské zbrojnice v Chudenicích.
Informace o průběhu kontrolního dne výstavby nájemních bytů Na Bojišti.
Návrh rozpočtového provizoria na r. 2006. Věřejnost s tímto bude seznámena
prostřednictvím obecní vývěsky, poté bude tento návrh schválen na následujícím zasedání
OZ konaném dne 20.12.2005 v restauraci Stará škola od 18.00 h.
Žádost p.Štětiny o vytápění nemovitosti čp.45 (pošta) z budovy zdravotního střediska;
bude opětovně posouzeno a rozhodnuto v této věci po předložení technické zprávy o stavu
topného systému a způsobu řešení přívodu tepla do této b.j.
Barevné návrhy fasád na kostel v Chudenicích.
Zápis z jednání mikroregionu Běleč konaného dne 15.11.2005 v Dolanech a možnost
čerpání dotace z programu Dispofond Interreg III.A.
Konání komponovaného pořadu věnovaného J.Kvapilovi (2.12.2005, klubovna Hifiklubu
ve Vrchlického sadech v Klatovech, začátek v 19.30 h).

Obecní zastupitelé jmenovali za zřizovatele do školské rady při ZŠ a MŠ Chudenice jako
členku MUDr.J.Srbovou.(školský zákon č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2).

…………………………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce
Vyvěšeno:

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

Zápis
ze 16. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 20.12.2005
v restauraci Stará škola
Přítomni: Bc.David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová,
Mgr.Jana Havlíčková
Nepřítomen a omluven: p. Karel Kacerovský (služební cesta)
Ověřovatelé: Mgr.J.Havlíčková, MUDr.J.Srbová
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Zpráva starosty
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2006
Diskuse
Usnesení
Závěr

•

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

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Zpráva starosty.
Tato zpráva je přílohou zápisu.
OZ vzali na vědomí.

•

OZ jednomyslně schválili rozpočtové provizorium na rok 2006.

•

Diskuse, organizační záležitosti:
a) Ředitelka školy požádala OZ o schválení žádosti o dotaci na připojení školy na
internet.
OZ jednomyslně schválili.

a

b) Paní doktorka Jana Srbová seznámila přítomné hosty a zastupitele
s politickým děním posledního čtvrtletí t.r. v kontextu jeho dopadu na
systémové změny ve zdravotnictví. Tyto postupně vedou k likvidaci soukromé
lékařské praxe (nesmyslně nastavené limity v předepisování léků a v použití
zdravotních
pomůcek, výrazné omezení tzv. komplementární péče ....) Všechny
úkony nad tyto
povolené limity budou v případě jejich realizace hrazeny ze
soukromých finančních

prostředků lékaře! Upozornila proto přítomné členy
zastupitelstva, že pokud nedojde k
nápravě věcí, bude nucena požádat o finanční
kompenzaci "nadlimitních" služeb.
OZ vzali na vědomí.
c) Ředitelka školy seznámila členy OZ s nárůstem finančních nákladů školy
přibližně o 35.000 ,- Kč.
Důvodem je vynucená oprava dětmi nevyužívaných sprch u tělocvičny.
OZ vzali na vědomí.
d) Pan Volf seznámil přítomné s připravovanou rekonstrukcí budovy Růžku
a s podnikatelským záměrem jeho rodiny (masáže, rekondiční pobyty apod.).
Zároveň poděkoval starostovi obce za pomoc při vyřizování náležitostí s prodejem
as
činnostmi na toto navazujícími.
OZ vzali na vědomí.
e) Paní A.Ondřejková pochválila vánoční výzdobu obce Chudenice, dále
upozornila na opakovaný výpadek elektrického proudu.
f) OZ a hosté zasedání věnovali smuteční vzpomínku p. Klaubovi.

10. Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila v 20.00 h.

Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
ze 16. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 20.12.2005
v restauraci Stará škola
Obecní zastupitelé schválili:
•

Rozpočtové provizorium na rok 2006.

•

Žádost ředitelky školy Mgr.J.Havlíčkové o dotaci na připojení ZŠ na internet.

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
•

Zprávu starosty.

•

Informace p.Volfa o přípravě rekonstrukce budovy Růžku a podnikatelských aktivitách
jeho rodiny v obci (rekondiční pobyty, masáže...).

•

Informace MUDr.J.Srbové o připravovaných systémových změnách ve zdravotnictví.

•

Informaci Mgr.J.Havlíčkové o nárůstu finančních nákladů ZŠ přibližně o 35 tis. Kč
příštím kalendářním roce (oprava dětmi nevyužívaných sprch u tělocvičny).

…………………………………………….
Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta obce
Vyvěšeno:

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

v

Zápis
ze 17. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29.12.2005
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková
Karel Kacerovský
Nepřítomen a omluven: Mgr. Vladimír Svatoň
Ověřovatelé: Mgr.J.Havlíčková, K.Kacerovký
Program:

1.
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Úprava rozpočtu obce k 31.12.2005
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil ve 13.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma. Přivítal přítomné
a
seznámil je s programem jednání. Požádal o rozšíření programu jednání o "úpravu
rozpočtu sociálního fondu k 31.12.2005; změna zápisu školy" - schváleno jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Úprava rozpočtu obce k 31.12.2005.
OZ schválili jednomyslně.

•

Úprava rozpočtu sociálního fondu k 31.12.2005.
OZ schválili jednomyslně.

•

Změna zápisu školy.
Z důvodu změny zápisu v rejstříku škol se vymazává název "Základní škola
Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace" a zapisuje se "Základní škola
a mateřská škola Chudenice, okres Klatovy". Zápis bude proveden s platností od
1.2..2006.
OZ schválili jednomyslně.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 14.00 h.
Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………

………………………………………

ověřovatelé

Bc. David J. Klíma
starosta obce
Sejmuto:

Vyvěšeno:

Usnesení
ze 17. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29.12.2005
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
•

Úpravu rozpočtu obce k 31.12.2005.

•

Úpravu rozpočtu sociálního fondu k 31.12.2005.

•

Změnu zápisu školy v rejstříku škol. Vymazává se název "Základní škola Chudenice,
okres Klatovy, příspěvková organizace" a zapisuje se "Základní a mateřská škola
Chudenice, okres Klatovy". Zápis bude proveden s platností od 1.2.2006.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

