Zápis
z 1. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 25.1.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, p.Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J.Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: pí. Jana Vlčková
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Informace - vrty Snářovy
Informace - rozdělení p.č. 7/1 v k.ú. Lučice
Informace k územnímu plánu
Informace k výstavbě
Pronájem p.č. 128/7
Informace o výběrovém řízení na úvěr pro výstavbu
Příspěvek ČSV Praha
Informace o symbolech obce
Prodej bytu v čp. 256
Schválení dodatku směrnice k soc.fondu
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Požádal o doplnění programu
o bod - zapůjčení obrazů pro expozici Starého zámku v Chudenicích.
Ředitelka školy pí. Mgr. Havlíčková požádala doplnit jednání o rozšíření
aprobovanosti učitelů ZŠ Chudenice o výuku anglického jazyka.
Změna programu schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Informace - vrty Snářovy.
Protože v současné době obec Chudenice nemá ve svém majetku vodovodní zdroje,
dokonce neexistuje zaměření vrtů, jejich ochranných pásem, byla obec nucena
o nápravu tohoto stavu. V nadcházející době bude požádána geodetická kancelář
o zaměření vrtů a jejich ochranných pásem, bude pořízen odhad uvedeného majetku,
jeho zapsání na list vlastnictví obce a v poslední řadě i majetkové vypořádání
s vlastníky pozemků ochranného pásma (odkoupení či bezúplatný převod od
stávajících majitelů). Dne 6.2.2006 bude v této věci jednat starosta obce
s provozovatelem vodovodu a kanalizace.
OZ vzali na vědomí.

•

Informace - rozdělení p.č. 7/1 v k.ú. Lučice.
OZ vzali na vědomí.

•

Informace k územnímu plánu (ÚP).
Starosta obce informoval zastupitele s etapami prací řešení ÚP. Ing.arch.Lenka
Strnadlová a Ing.arch.Václav Kubec připravili seznam nutných podkladů, vyjádření
a povolení potřebných k jeho vypracování. V současné době jsme obdrželi (více jak po
roce) aktualizované podklady z Katastrálního úřadu v Klatovech. Tyto byly předány
Ing. Kubecovi.
OZ vzali na vědomí.

•

Informace k výstavbě.
Starosta obce informoval zastupitele s průběhem kontrolních dnů konaných ve dnech
10.1.2006 (projednávány hrubé rozpočty stavby) a 17.1.2006 (kontrola připravenosti
akce po stránce finanční, administrativní a technické). Dále starosta obce Bc.Klíma
seznámil OZ se získanými stavebními povoleními (SP) na výstavbu nájemních bytů.
Jedná se o SP na výstavbu:
1. inženýrských sítí,
2. bytových domů
3. přívodu elektrického kabelu
4. veřejného osvětlení
Chybějící poslední stavební povolení, na infrastrukturu, se zpracovává.

Podklady pro čerpání přidělené státní dotace na výstavbu obecních bytů byly
zaslány dne 16.1.2006 na Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v Praze. V současné
době fond připravuje smlouvu s obcí Chudenice na čerpání státní dotace.
OZ vzali na vědomí.
•

Pronájem p.č.128/7.
Pan Václav Benda požádal o pronájem shora uvedeného pozemku v k.ú. Chudenice za
účelem jeho využití jako pastvinu pro koně.
OZ ukládá starostovi prověřit možnou směnu tohoto pozemku za jiný s Pozemkovým
úřadem a zveřejnění nabídky pronájmu.

•

Informace o výběrovém řízení na úvěr pro výstavbu.
OZ vzali na vědomí.

•

Příspěvek ČSV Praha.
V r. 2007 oslaví místní organizace Českého svazu včelařů 100 let svého trvání na
Chudenicku. Pan J. Kadlec, předseda místní organizace, bude pozván na zasedání
zastupitelstva, na kterém bude tato záležitost opětovně posouzena a rozhodnuta.

•

Informace o symbolech obce.
Pan Kasík předal kompletní zpracování podkladů pro znak, vlajku a pečeť obce
Chudenice. Vše bylo předloženo v trojím provedení - pracovní verze pro obec,
archivní verze pro obec a pracovní verze pro Parlament ČR. Starosta obce zaslal
žádost o udělení vlajky a registraci popisu erbu městečka Chudenice Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Archivní rešerši pak
symbolicky předal k uložení do obecního archivu p. Karlovi Kacerovskému, služebně
nejstaršímu zastupiteli obce a chudenickému rodákovi.
OZ vzali na vědomí.

•

Prodej bytu v čp. 256.
Starosta obce seznámil členy OZ s odhadem nemovitosti, podle kterého cena bytu činí
336.010,- Kč a cena pozemku p.č. 127/45 je 10.343,- Kč. OZ jednomyslně schválili
prodejní cenu bytu a pozemku jako součet výše uvedených cen navýšených o správní
poplatky spojené s prodejem. Získané finanční prostředky z prodeje jsou plánovány
využít jako investice do opravy, rekonstrukce či modernizace vodovodu nebo
kanalizace.

•

Schválení dodatku č.4 ke směrnici sociálního fondu.
OZ schválili jednomyslně.

•

Změna zápisu školy.
OÚ požádal o změnu zápisu školy do Obchodního rejstříku. Vymazává se název
"Základní škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace" a zapisuje se
"Základní škola a mateřská škola Chudenice, okres Klatovy".
OZ vzali na vědomí.

14. Výpůjčky obrazů pro Starý zámek.
Starosta požádal členy zastupitelstva o schválení bezplatné zapůjčení obrazů pro
expozici Starého zámku v Chudenicích - Muzea J. Dobrovského. Jedná se o obrazy
z depozitářů památkových objektů ve správě NPÚ - ÚOP Střední Čechy,
České Budějovice a Ústí n. Labem.
OZ schválili jednomyslně.
15. Doplnění aprobovanosti učitelů ZŠ Chudenice, karneval a vnitřní audit školy.
Z důvodu rozšiřování výuky anglického jazyka na základních školách, je třeba rozšířit
aprobovanost učitelů ZŠ Chudenice podle programu MŠMT. Ředitelka školy (ŘŠ)
požádala OZ o souhlas s financováním studia z provozní dotace. Obec bude hradit
náklady ve výši 20 %.
Schváleno jednomyslně.
ŘŠ požádala o příspěvek obce na karneval ve výši 1.500,- Kč.
Schváleno jednomyslně.
ŘŠ požádala o vnitřní audit hospodaření školy.
OZ vzali na vědomí.
16. VISMO
OZ vzali na vědomí informaci starosty obce o zprovoznění VISMO od ledna t.r.
17. Projektová dokumentace - oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele.
Starosta obce předložil projektovou dokumentaci pro stavební povolení na opravu
fasády kostela zpracovanou Ing. T. Kostohryzem. Jedno paré bylo uloženo do
obecního archivu, druhé paré obdržel P. A.Lodek, 4 paré byla předána plzeňskému
biskupství k projednání s památkovou péčí a jako podklady pro zpracování
dokumentace pro stavební povolení.
OZ vzali na vědomí.

18. Informace MěÚ Klatovy, Odboru územního rozvoje o umístění stavby vodovodu
a kanalizace Záblatí.
OZ vzali na vědomí.
19. Starosta obce informoval OZ o opravách fasády budovy Růžku.
OZ vzali na vědomí.
20. Informace starosty obce o vypsaných dotacích Plzeňským krajem pro tento
kalendářní rok.
OZ vzali na vědomí.
21. OZ vzali na vědomí dopis Mgr. Kalčíkové, náměstkyně hejtmana PK, ve kterém
vyjádřila poděkování za věcný dar od obce.
22. Paní Mgr. Blanka Svatoňová, Do Zámostí 90, Plzeň, požádala o začlenění pozemku
p.č.328/2 k.ú. Lučice do ÚP jako pozemek s plánovanou výstavbou.
Ing.arch.Václav Kubec doporučil OZ kladné vyřízení žádosti.
OZ schválili jednomyslně.
23. Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.
Schůze skončila ve 21.50 h.
Zapsal: Mgr. V.Svatoň

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

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

Usnesení
z 1. zasedání obecního zastupitelstva

konaného dne 25.1.2006
na OÚ v Chudenicích
Obecní zastupitelé schválili:
• Prodej bytu č.3 v čp.256 a pozemku p.č. 127/45 (cena bytu 336.010,- Kč, cena
pozemku 10.343,- Kč + správní poplatky spojené s prodejem nemovitosti).
• Dodatek č. 4 ke Směrnici k sociálnímu fondu.
• Bezplatné zapůjčení obrazů pro expozici Muzea J. Dobrovského ve Starém zámku z
depozitářů památkových objektů ve správě NPÚ - ÚOP střední Čechy, České
Budějovice a Ústí nad Labem.
• Financování DVPP - doplnění aprobovanosti učitelů o anglický jazyk - z provozní
dotace školy Obec bude hradit náklady ve výši 20 %.
• Příspěvek obce na dětský karneval ve výši 1.500,- Kč.
• Změnu zařazení pozemku p č.328/2 k.ú.Lučice v ÚP.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
• Informace o vodním zdroji Snářovy.
• Informaci o rozdělení pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Lučice.
• Informace k výstavbě.
• Informaci k územnímu plánu.
• Informaci o připravovaném výběrovém řízení na úvěr pro výstavbu.
• Informaci o symbolech obce.
• Žádost obce o změnu zápisu školy - vymazává se název "Základní škola Chudenice,
okres Klatovy, příspěvková organizace" a zapisuje se "Základní škola a mateřská
škola Chudenice, okres Klatovy".
• Žádost ředitelky školy o vnitřní audit hospodaření školy.
• Zprovoznění VISMO od ledna t.r.
• Informaci MěÚ Klatovy, Odboru územního rozvoje o umístění stavby vodovodu
a kanalizace Záblatí.
• Informaci o opravách fasády kostela sv.Jana Křtitele.
• Informaci o opravách budovy Růžku.
• Informaci o vypsaných dotací Plzeňského kraje pro tento kalendářní rok.
• Dopis Mgr. Olgy Kalčíkové, náměstkyně hejtmana PK.
Obecní zastupitelé pověřili:
• Pozvat p. J. Kadlece na příští zasedání zastupitelstva.
• Prověřit možnou směnu pozemku p.č. 128/7 k.ú.Chudenice za jiný a zveřejnění
nabídky jeho možného pronájmu.

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

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

Zápis
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 22.2.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň
Omluven: p. Karel Kacerovský (služební cesta)
Ověřovatelé: MUDr. J.Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: pí. Jana Vlčková, Mgr.Zdeněk Mlnařík
Program:

1.
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Prodej bytu č.3 v čp. 256 a pozemku p.č.127/45
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o změnu jednání zařazení bodů "schválení rozpočtu sociálního fondu", "návrh rozpočtu obce na r.2006"
a "výběr dodavatele akce propojení vodovodu Městečko - Podskalí".
Změna programu byla schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Výběr dodavatele akce "Propojení vodovodu Městečko - Podskalí".
Tomuto bodu programu jednání byl přítomen Mgr. Zdeněk Mlnařík.
Starosta obce podal informace o harmonogramu příprav a vlastní realizace propojení
obou vodovodů.
V současné době má obec Chudenice vydané stavební povolení s nabytím právní
moci a zpracovanou žádost o přidělení dotace.
V druhé části projednávání tohoto bodu požádal starosta zastupitele o výběr
dodavatele akce. Byly osloveny 2 firmy - Hochtief,a.s. Č.Budějovice
a AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín, které podaly v řádném termínu své cenové
nabídky:
Firma
Hochtief, a.s.
Č.Budějovice
AQUAŠUMAVA
s.r.o. Chudenín

Cena bezDPHv Kč

Cena vč.DPH v Kč

373.989,46

445.047,46

516.657,00

614.822,00

OZ jednomyslně vybrali jako dodavatele stavby firmu Hochtief, a.s. Č.B.

Pan Z.Mlnařík požádal o úpravu obecních pozemků v části obce Podskalí během letní
sezóny a upozornil na nedovolené odkládání odpadu tamtéž.
OZ vzali tyto připomínky na vědomí.
• Prodej bytu č.3 v čp. 256 a pozemku p.č. 127/45.
Na tento bod jednání se dostavila ředitelka školy, paní Mgr. J. Havlíčková.
Na OÚ v Chudenicích byla doručena jediná žádost o koupi tohoto majetku (manželé
Svatoňovi).
OZ schválili třemi hlasy (jeden se zdržel hlasování) prodej bytu č.3 v čp.256
a pozemku p.č.127/45, manželům Svatoňovým, bytem Chudenice 218. Realizace
prodeje bude podle avizovaných podmínek.
•

Schválení rozpočtu sociálního fondu na r. 2006.
Schváleno jednomyslně.

•

Návrh rozpočtu obce na r. 2006 předložila účetní obce paní J.Vlčková, připomněla
formální členění dokumentu a způsob plnění jednotlivých položek.
Projednávání tohoto bodu bylo bez připomínek členů OZ, s návrhem rozpočtu bude
veřejnost seznámena podle zákona.

•

Územní rozhodnutí.
OZ vzali na vědomí udělení územního rozhodnutí na umístění stavby vodovodu
a kanalizace v částech obce Kout, Záblatí a náměstí.

•

Stavební řízení na komunikace - zvěřejněno vyhláškou, do 28.2.2006 je možné
podávat námitky proti, poté nabyde právní moci.
OZ vzali na vědomí.

•

Parlament ČR, podvýbor pro heraldiku a vexilologii udělil symboly obce a jejich
popis.
Starosta obce zařídí zhotovení slavnostní vyšívané vlajky, dvě malby erbu Chudenic
a jednu perokresbu erbu.
Starosta obce navrhl vysvěcení vlajky a erbu během bohoslužby při chudenické pouti.
OZ jednomyslně schválili.

•

Pracovníci SFRB prostudovali podklady k výstavbě nájemních bytů v obci
Chudenice. Bez závad, zbývá signování žádosti. (Bylo ověřeno telefonicky.)
OZ vzali na vědomí.

•

Umístění informačních tabulí v PR Bělýšov.
OZ schválili jednomyslně.

•

Pronájem koupaliště ve Slatině.

Pan Božík, zájemce o pronájem areálu koupaliště od této letní sezóny, se na zasedání
nedostavil, ani se neomluvil. Proto bude tento bod jednání řešen na některém
z následujících zasedání.
•

OZ vzali na vědomí zápisy kontrol finančního výboru obce.

•

Starosta obce seznámil zastupitele obce se stavem kriminality za rok 2005.
V porovnání s předcházejícím obdobím došlo k mírnému zlepšení stavu.
OZ vzali na vědomí.

•

OZ vzali na vědomí restaurátorskou zprávu p. Merty.

•

OZ vzali na vědomí připravované žádosti o dotace pro r. 2006.

•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 20.15 h.
Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Usnesení
z 2. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 22.2.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
Prodej bytu č.3 v čp.256 a pozemku p.č. 127/45 (cena bytu 336.010,- Kč, cena
pozemku 10.343,- Kč + správní poplatky spojené s prodejem nemovitosti) manželům
Miloslavě a Vladimíru Svatoňovi.
• Rozpočet sociálního fondu na r. 2006.
3. Zhotovení symbolů obce (dvě slavnostní vyšívané vlajky, dvě malby erbu Chudenic a
jednu perokresbu erbu).
4. Umístění informačních tabulí v PR Bělýšov.
•

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
5. Připomínky Mgr.Z.Mlnaříka o stavu obecních pozemků v části obce Podskalí během
letní sezóny a na ukládání komunálního odpadu tamtéž.
6. Návrh rozpočtu obce na r. 2006, ten bude zveřejněn dle zákona.
7. Udělení územního rozhodnutí na umístění stavby vodovodu a kanalizace v částech
obce Kout, Záblatí a na náměstí.
8. Vyhlášku na stavební řízení na komunikace v části obce Na Bojišti.
9. Schválení symbolů obce a jejich popisu parlamentem.
10. Zápisy z kontrol finančního výboru.
11. Stav kriminality za rok 2005.
12. Restaurátorskou zprávu p.Merty.
13. Seznam připravovaných žádostí o dotace pro r.2006.
Obecní zastupitelé vybrali:
14. Firmu Hochtief, a.s. Č.Budějovice jako dodavatele akce "Propojení vodovodu
Městečko - Podskalí".

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

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

Zápis
z 3. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 8.3.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, pan Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J.Srbová, Mgr.J.Havlíčková
Hosté: paní Jana Vlčková, pan Josef Kadlec, arch.Tomáš N. Macek, Ing. Miroslav Matějka
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Pronájem koupaliště v roce 2006
Rozpočet obce Chudenice na rok 2006 - návrh
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o změnu jednání zařazení bodu "příspěvek obce na oslavy 100 let včelařství na Chudenicku" schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Pronájem koupaliště v roce 2006.
Pan Božík odstoupil od své žádosti na pronájem koupaliště ve Slatině.
Pan Vladimír Schejbal požádal OZ o pronájem areálu koupaliště (část se stany)
v termínu od 13.7. do 31.7.2006 za účelem provozování dětského letního tábora.
Schváleno jednomyslně - podmínkou je zajištění přístupu pro veřejnost, cena za
pronájem 7.000,- Kč + úhrada energie.

• Rozpočet obce Chudenice na rok 2006 - návrh.
Veřejnost byla s návrhem rozpočtu seznámena podle zákona. Žádný z občanů obce tento
návrh nerozporoval. Změna návrhu nebyla požadována ani OZ.
Schválen 4 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
•

Příspěvek obce na oslavy 100 let včelaření na Chudenicku.
Pan Josef Kadlec seznámil členy OZ s předpokládaným programem oslav tohoto
dvojnásobného výročí (100 let včelaření na Chudenicku a 45 let od založení
včelařského kroužku) a požádal o finanční výpomoc při vydání publikace "Včelaření
na Chudenicku" v nákladu cca 400 ks (přibližné vyčíslené náklady cca 30.000,- Kč.)

OZ jednomyslně schválili uvolnění jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu
obce ve výši 20.000,- Kč na pokrytí 2/3 nákladů spojených s vydáním této publikace.
•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) Územní rozhodnutí na vodovod a kanalizaci Záblatí, Kout a náměstí nabylo
dne 2.3.2006 právní moci.
OZ vzali na vědomí.
b) Žádost pana Jana Bejma, bytem Lučice 26, o osvobození platby za svoz
komunálního odpadu.
OZ jednomyslně zamítli.

c) Dne 24.2.2006 podal starosta obce žádost o dotaci na propojení vodovodu částí
obce Chudenice městečko - Podskalí.
Starosta obce podepsal smlouvu s firmou Hochtief, a.s. České Budějovice na
zhotovení díla.
OZ vzali na vědomí.
d) Informace k vrtům v lokalitě Pod Mustrovy
Koncem měsíce března či během měsíce dubna 2006 bude vrt osazen čerpadlem.
OZ vzali na vědomí.
e) Vrácení dotace - rozhodnutí Státního fondu životního prostředí.
Na základě telefonického rozhovoru byl starosta obce informován o možnosti
vrátit část dotace na plynofikaci obce ve výši 1 mil. Kč. (Sdružení obcí Starý
potok bude pak vracet celkem cca 2 mil. Kč). V současné době se čeká na oficiální
rozhodnutí Státního fondu životního protředí.
OZ pověřili starostu obce zajištěním právního rozkladu celé věci, nastane-li tato
situace.
f) Informace o ZŠ
Ředitelka školy podala informace o stávajícím a novém vybavení školy výpočetní
technikou, pořízení softwarového vybavení (výukové programy), povinnosti školy
zřídit elektronickou desku (OZ požádala o zřízení odkazu na školu na elektronické
desce obce Chudenice), s podáním žádosti o dotaci na připojení školy na internet,
s provozem MŠ během jarních a letních prázdnin (provoz MŠ bude se souhlasem
zřizovatele přes hlavní prázdniny přerušen), s průběhem zápisu dětí do 1. ročníku
(3 děti). Od 1.3.2006 došlo ke změně názvu školy na "Základní škola a mateřská
škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace". Ředitelka školy
upozornila zastupitele o překročení limitu pracovníků školy.
OZ vzali na vědomí.

g) Bezdrátové připojení obce a školy na internet

Ing. Miroslav Matějka informoval OZ o technických možnostech a cenových
relacích služeb připojení na internet.
OZ pověřili starostu připravit smlouvu s firmou Airweb řešící připojení obce,
knihovny a zámku na internet.
h) OZ vzali na vědomí uzavření smlouvy mezi Státním fondem rozvoje bydlení
a obcí Chudenice na čerpání dotace ve výši 31,5 mil. Kč na výstavbu obecních
nájemních bytů.
•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 20.15 h.
Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Usnesení
z 3. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 8.3.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
Pronájem části areálu koupaliště ve Slatině panu Vladimíru Schejbalovi v termínu od
13.7. do 31.7.2006 (dětský tábor). Cena pronájmu na tuto dobu 7.000,- Kč + zaplacení
energie.
• Návrh rozpočtu obce na r.2006.
3. Jednorázový finanční příspěvek místní organizaci včelařů ve výši 20.000,- Kč na
publikaci s pracovním názvem "Včelaření na Chudenicku" vydané u příležitosti
100. výročí založení místní včelařské organizace a 45 let od založení včelařského
kroužku při ZŠ Chudenice.
•

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
4. Nabytí právní moci (dne 2.3.2006) územního rozhodnutí na umístění stavby
vodovodu a kanalizace v částech obce Chudenice Kout, Záblatí a náměstí.
5. Informace o osazení čerpadla do vrtu Pod Mustrovy na přelomu března a dubna 2006.
6. Telefonickou informaci o hrozbě vrátit část dotace na plynofikace ve výši cca1 mil.
Kč. OZ pověřili starostu obce zajištěním právního rozkladu situace, pokud k ní dojde.
7. Informaci ředitelky školy o provozu školy během školního roku a o hlavních
prázdninách.
8. Smlouvu mezi obcí a Státním fondem rozvoje bydlení na čerpání dotace na výstavbu
50 nájemních bytů v lokalitě Na Bojišti ve výši 31,5 mil. Kč.
Obecní zastupitelé zamítli:
9. Žádost pana Jana Bejma, bytem Lučice 26, o osvobození platby za svoz komunálního
odpadu.
Obecní zastupitelé pověřili:
10. Starostu obce na smluvní ošetření připojení OÚ, knihovny a zámku na internet.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
ze 4. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29.3.2006
od 19.00 h v sále restaurace
Stará škola v Chudenicích
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, pan Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J.Srbová, Mgr.J.Havlíčková
Hosté: paní Jana Vlčková, PhDr. Morávek (Sella s.r.o.), dále viz prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Zpráva starosty
Schválení rozpočtu obce Chudenice na rok 2006
Diskuse
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o změnu jednání zařazení bodu "Podání žádosti obce Pozemkovému fondu, Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a švihovské farnosti římskokatolické církve o bezplatný
převod pozemků" - změna schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Zpráva starosty ke dni 29.3.2006.
Tato je přílohou zápisu.
OZ vzali na vědomí.

• Rozpočet obce Chudenice na rok 2006.
Schválen 4 hlasy, 1 zastupitel byl proti (p. Kacerovský).
•

Žádost obce o bezúplatný převod pozemků.
Starosta p.Bc.Klíma požádal zastupitele o schválení žádosti o bezúplatný převod
pozemků (viz dále). Důvodem jeho záměru je zjištění, že tyto pozemky nebyly
dosud zaneseny do majetku obce.

Parcelní číslo pozemku
2018/1

Dosavadní majitel
Přibližné určení lokality
Úřad prozastupování státu ve přístupová cesta k vodojemu
věcech majetkových
v Chudenicích

1406/1; 1646; 1647/3; 1648/1 Pozemkový fond ČR
1340/1
Lesy ČR
1349

Římskokatolická farnost
Švihov
Pozn. Všechny pozemky se nachází v k.ú. Chudenice.

vrty Snářovy
pozemek pod vodojemem
v Chudenicích
hřbitov v Chudenicích

OZ schválili jednomyslně.
•

Diskuse - připomínky a dotazy občanů
- vyčištění dešťové kanalizace (p.Došlý)
- kvalita pitné vody v části obce Podskalí (p.Jaroslava Vostrá)
- počet dětí ve škole, jeho zvýšení po přistěhování nových občanů do obecních bytů,
(p. Jaroslava Vostrá), svážení dětí z okolí obecním autobusem (p.L.Stinglová)
- výstavba - proč nájemní smlouva na dobu určitou; kdo jsou příjmově vymezené
skupiny občanů; jak bude probíhat kontrola příjmů těchto občanů
(p.L.Stinglová)
- pochvala pěkného prostředí školy (p.A.Ondřejková)
- špatná kvalita hlášení obecního rozhlasu na náměstí, v Podskalí (p. Svačina)
- tvůrce internetových stránek obce; zveřejnění závěrečného účtu obce; nepoměr
mzdy kastelánky a příspěvku hasičů; pracovní náplň kastelánky přes zimní
období (p.Z.Kalina)
- podání žádosti o identifikaci majetku obce (r.1991-92); digitální zmapování majetku
obce (p.J.Marák)
- oprava budovy Růžku manželi Volfovými a jejich podnikatelský záměr
(p. A.Ondřejková)
Všechny dotazy byly zodpovězeny na zasedání zastupitelstva, připomínky byly vzaty
na vědomí.

•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 20.30 h.
Zapsal: Mgr. V.Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Usnesení
ze 4. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 29.3.2006
v sále restaurace Stará škola
v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Rozpočet obce na r. 2006, limitovaný příslib č.1.
2. Doplnění bodu č. 3 usnesení ze 17. zasedání OZ konaného dne 29.12.2005.
V rejstříku škol se vymazává název "Základní škola Chudenice, okres Klatovy,
příspěvková organizace" a zapisuje se "Základní a mateřská škola
Chudenice,
okres Klatovy, příspěvková organizace".
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
3. Zprávu starosty k 29.3.2006.
4. Dotazy a připomínky občanů.
Obecní zastupitelé pověřili starostu:
5. Zajištěním podání žádosti o bezúplatný převod pozemků (viz tabulka) do majetku
obce od dosavadních majitelů.
Parcelní číslo pozemku
2018/1

Dosavadní majitel
Úřad prozastupování státu ve
věcech majetkových
1406/1; 1646; 1647/3; 1648/1 Pozemkový fond ČR
1340/1
Lesy ČR
1349
Římskokatolická farnost
Švihov

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

Vyvěšeno:

Přibližné určení lokality
přístupová cesta k vodojemu
vrty Snářovy
pozemek pod vodojemem
hřbitov Chudenice

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

Sejmuto:

Zápis
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 3.5.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc.David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň
Nepřítomen a omluven: p.Karel Kacerovský (nemoc)
Ověřovatelé: MUDr. J.Srbová, Mgr.J.Havlíčková
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Prodej pozemku p.č. 127/145 v k.ú.Chudenice
Prodej části pozemku p.č. 2017/1 v k.ú.Chudenice
Pronájem pozemku p.č. 128/7 v k.ú.Chudenice
Majetkové poměry kaple sv.Anny a kaple Nanebevzetí P. Marie
Informace o dotacích 2006
Informace o škole
Informace o obecních symbolech
Zadání územního plánu Plzeňského kraje
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal zastupitele o změnu
jednání - zařazení bodů "Schválení návrhu závěrečného účtu" s "Schválení
kontokorentního účtu"- schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Prodej pozemku p.č. 127/145 v k.ú. Chudenice.
OZ revokovali usnesení ze dne 25.1. a 22.2.2006 (v obou případech bod č.1)
- jednomyslně souhlasí s prodejem pozemku p.č. 127/145 za cenu 10.343,- Kč
navýšenou o poplatky spojené s prodejem. Ujednání spojené s prodejem bytu zůstává
nezměněno.

• Prodej části pozemku p.č.2017/1 v k.ú.Chudenice.
OZ jednomyslně souhlasí s prodejem dotčeného pozemku za předpokladu ponechání
volného přístupu k vodnímu zdroji umístěného tamtéž. Prodejní cena 100,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem.

•

Pronájem pozemku p.č. 128/7 v k.ú. Chudenice.
OZ jednomyslně souhlasí, cena za pronájem 0,50 Kč/m2/rok, doba pronájmu - doba
neurčitá s výpovědní lhůtou 1 roku.

•

Majetkové poměry kaple sv. Anny a kaple Nanebevzetí P. Marie.
Kaple sv.Anny je v majetku již dnes neexistující Nadace sv.Anny (je v likvidaci).
Vyřízením této záležitosti byl pověřen JUDr.Popel, právní zástupce obce.
Kaple Nanebevzetí P. Marie je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, zastupitelé jednomyslně schválili žádost o její bezúplatný převod.

•

Informace o dotacích 2006.
OZ vzali na vědomí informaci starosty o dotacích podaných a již získaných, resp.
čekajících na jejich přiznání či zamítnutí. Do této doby jsou přiznány dotace
uvedeným subjektům na následující akce:

Žádost z programu
Ministerstva kultury

Plzeňského kraje

Účel dotace

Získaná částka v Kč

rekonstrukce fasád Starého zámku
(poskytnuta obci)

300.000,-

oprava kostela v Chudenicích
(poskytnuta církvi)

150.000,-

rekonstrukce fasád Starého zámku
(poskytnuta obci)

150.000,-

oprava kostela v Chudenicích
(poskytnuta církvi)

150.000,-

propojení vodovodu MěstečkoPodskalí
(poskytnuta obci)

300.000,-

Obecní úřad, stejně jako v loňském roce, pomáhal při zpracování žádostí o dotace
soukromým osobám. Z šesti podaných žádostí uspěly čtyři, celková částka přidělená
na základě těchto dotací je 150.000,- Kč. Tři majitelé nemovitostí v Chudenicích
podávali žádost samostatně, poskytnutá částka na tyto žádosti je 65.000,- Kč.
Celkem příspěvek od KÚ Plzeňského kraje na opravu nemovitostí činí pro naše
spoluobčany 215.000,- Kč.

•

Informace o škole.
Ředitelka školy pí.Mgr.J.Havlíčková informovala zastupitele o:
- schválení nového názvu školy MŠMT ČR

- pozastavení provozu MŠ během letních prázdnin (nízký zájem rodičů), změně doby
jejího provozu (7.30 - 15.30 h)
- pořádání letní jazykové školy (angličtina) - v posledním prázdninovém týdnu
- přípisu státní dotace na internet (50.000,- Kč), další vzdělávání pedagogických
pracovníků (20.000,- Kč), software (25.000,- Kč)
- dohadovacím řízení o rozpočtu a rozpočtovém provizoriu školy
- personálních změnách školy (paní J.Kacerovská - skončení pracovního poměru ke
30.4.2006, v květnu až červnu t.r. dohoda o provedení práce)
- připravovaném rozvozu obědů ze školy charitou
- převzetí klíčů od bytu školníka od p.Kaliny, který se zavázal, že do 15.5.2006
vyrovná nájem; o tomto bude pořízen předávací protokol
•

Informace o obecních symbolech.
Starosta s místostarostou obce převzali od předsedy Poslanecké sněmovny ČR p.
Lubomíra Zaorálka dne 7.4.2006 dekret o udělení obecní vlajky (udělena dne
17.2.2006 rozhodnutím č.65 Parlamentem České republiky).
OZ vzali na vědomí.

•

Zadání územního plánu Plzeňského kraje.
OZ vzali na vědomí připomínky starosty obce k tomuto dokumentu (viz dopis starosty
ze dne 20.4.2006).

•

Závěrečný účet za r. 2005 - návrh.
OZ schválili jednomyslně.

•

Koupě sekačky vč. příslušenství.
OZ schválili jednomyslně koupi sekačky a jejího příslušenství od firmy STIGA
(traktůrek, mulčovací hlavu, cepovou sekačku, radlici pro odklízení sněhu na
chodnících). Firma STIGA věnovala jako bonus sadu nožů do mulčovací hlavy a firma
Profimen věnovala novou sekačku pro zámek v hodnotě cca 21.000,- Kč).

•

Schválení kontokorentního úvěru obce
OZ schválili jednomyslně obnovení kontokorentního účtu z r.2005 s limitem
500.000,- Kč se splatností do 1 roku od podpisu smlouvy o KTK úvěru se zajištěním
budoucími rozpočtovými příjmy obce.

•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) OZ jednomyslně opakovaně zamítli žádost pana Jana Bejma o snížení platby za
popelné.

b) Žádost o přechodné ubytování
Pan Jiří Sobotka, bytem Merklín požádal o pronájem nebytových prostor na
koupališti ve Slatině. OZ jednomyslně souhlasí, za předpokladu kladných referencí
místa dosavadního bydliště a z místa bývalého zaměstnání, nejdéle však do

z

30.6.2006. Nájem bude uhrazen předem, po skončení nájmu pak bude vyrovnána
spotřeba elektrické energie.
•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 20.10 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Usnesení
z 5. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 3.5.2006
na OÚ v Chudenicích
Obecní zastupitelé schválili:

•

•
•
•
5.
6.
7.
8.

Obnovení kontokorentního účtu z r.2005 s limitem 500.000,- Kč se splatností do
1 roku od podpisu smlouvy o KTK úvěru se zajištěním budoucími rozpočtovými
příjmy obce.
Prodej části pozemku p.č. 2017/1 v k.ú. Chudenice za cenu 100,- Kč/m2 + náklady
spojené s jeho prodejem, přístup k vodnímu zdroji umístěného tamtéž bude ponechán.
Pronájem pozemku p.č. 128/7 v k.ú. Chudenice za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku.
Žádost o bezúplatný převod kaple Nanebevzetí P. Marie z majetku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce.
Koupi sekačky vč. příslušenství (traktůrek, mulčovací hlava, cepová sekačka, radlici
na odklízení sněnu na chodnících) od firmy Stiga.
Závěrečný účet za r. 2005 - návrh.
Připomínky starosty obce a jejich zapracování do zadání územního plánu Plzeňského
kraje.
Pronájem nebytových prostor na koupališti ve Slatině p. Jiřímu Sobotkovi, podmínkou
jsou kladné reference z místa předcházejícího bydliště a od bývalého zaměstnavatele.
Pronájem těchto prostor bude trvat nejdéle do 30.6.2006, nájem bude uhrazen předem,
po skončení nájemního vztahu dojde k finančnímu vyrovnání za spotřebu elektrické
energie.

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
9. Informaci starosty obce o přiznaných dotací obci a občanům:
Žádost z programu
Ministerstva kultury

Plzeňského kraje

Účel dotace
Získaná částka v Kč
rekonstrukce fasád Starého
300.000,zámku
(poskytnuta obci)
oprava kostela v Chudenicích
150.000,(poskytnuta církvi)
rekonstrukce fasád Starého
150.000,zámku
(poskytnuta obci)
oprava kostela v Chudenicích
150.000,(poskytnuta církvi)
propojení vodovodu Městečko300.000,Podskalí (poskytnuta obci)
oprava nemovitostí
215.000,(dotace poskytnuty občanům)

10. Informace ředitelky školy o provozu školy.
11. Informace o obecních symbolech - převzetí dekretu o udělení obecní vlajky.
Obecní zastupitelé zamítli:
12. Žádost pana Jana Bejma, bytem Lučice 26, o osvobození platby za svoz komunálního
odpadu.

Obecní zastupitelé revokovali:
13. Usnesení ze dne 25.1. a 22.2.2006 (v obou případech bod č.1) - jednomyslně souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 127/145 za cenu 10.343,- Kč + náklady spojené s prodejem.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 6. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 7.6.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, p. Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, p. K. Kacerovský
Hosté: paní Jana Vlčková, pan Ota Kozel, paní Nicol Volfová, pan Jiří Volf, slečna Jana
Lindaurová
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Závěrečný účet 2005
Žádost charity o příspěvek
Prodej pozemku p.č.127/145 v k.ú.Chudenice
Pronájem hájenky u Bolfánku
Pronájem pozemku p.č.128/7
Pronájem bytu v čp. 215
Dotace 2006
Schválení směrnice k vyúčtování propagačního materiálu a vstupného ve
Starém zámku, v muzeu a na Bolfánku
Došlá pošta
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.

•

Závěrečný účet 2005 byl schválen (3 pro, 1 proti) se souhlasem s celoročním
hospodařením obce Chudenice s výhradami, na jejichž základě přijme obec opatření
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

• Žádost charity o příspěvek.
Oblastní charita Klatovy požádala OÚ o příspěvek na koupi nového vozu pečovatelské
službě v Chudenicích.
Obecní úřad pořídil novou počítačovou sestavu v hodnotě cca 20.000,- Kč, kterou
bezplatně zapůjčil pečovatelské službě. Zároveň Obec Chudenice poskytuje
pečovatelské službě místnost v budově základní školy za symbolickou korunu ročně.
Vzhledem k výše uvedenému, a protože obec musí řešit i další každodenní problémy,
např. vodovod a kanalizaci, byla žádost jednomyslně zamítnuta, nicméně v případě
dobré hospodářské situace není v budoucnu finanční pomoc nereálná.

•

Prodej pozemku p.č. 127/145 v k.ú. Chudenice
Protože se v zákonné lhůtě nepřihlásil žádný další zájemce o koupi uvedeného
pozemku, schválili OZ jednomyslně prodej parcely p.č. 127/145 v k.ú. Chudenice
manželům Svatoňovým, vlastní prodej bude realizován dle avizovaných podmínek.
Kupní smlouvu připraví JUDr. Popel.

•

Pronájem hájenky u Bolfánku.
OZ schválili jednomyslně, bude postupováno dle zákona.

•

Pronájem pozemku p.č.128/7.
OZ jednomyslně schválili pronájem pozemku p. V. Bendovi za cenu 0,50 Kč/m2/rok
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku. Nájemní smlouvu připraví JUDr. Popel.

•

Pronájem bytu v čp. 215.
OZ souhlasí jednomyslně s tímto záměrem, bude postupováno dle zákona. Doba
pronájmu 1 rok.

•

Dotace 2006.
Nad rámec dotací uvedených starostou obce na minulém zasedání OZ bude obci
Chudenice poskytnuta Krajským úřadem Plzeňského kraje účelová dotace ve výši
290.000,- Kč na provedení první etapy vodovodu a kanalizace Mírové náměstí - Kout.
OZ jednomyslně schválilo přijetí uvedené dotace.
Na 27.6.2006 je nařízeno místní šetření pro vydání stavebního povolení na akci
Chudenice - vodovod a kanalizace "Náměstí, Záblatí - etapa I" - OZ vzali na vědomí.

•

Schválení směrnice k vyúčtování propagačního materiálu a vstupného ve Starém
zámku, v muzeu a na Bolfánku.
OZ schválili jednomyslně.

•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) Dotace na opravu Starého zámku.
OZ jednomyslně přijali výše uvedenou dotaci a vzdali se možnosti odvolání proti
přiznání dotace.

b) Žádost o zařazení Starého zámku do programu ministerstva.
OZ vzali na vědomí žádost o zařazení budovy Starého zámku do Programu
záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR pro rok 2007. Jedná
se o prestižní fond, který by mohl přinést na opravu této nemovitosti nemalé
finanční prostředky. V současné době se žádost hodnotí, kontroluje. Rozhodnutí
by mělo
být na obec doručeno koncem kalendářního roku 2006.
c) Žádost Občanského sdružení Otisk
Pan Ota Kozel seznámil OZ s výhledem činností občanského sdružení Otisk, které
založil spolu s p. Karlem Lamačem a p. Karlem Jungvirthem. V současné době je
čeká přípravná fáze jejich projektu.
OZ toto jejich snažení ocenili a vzali na vědomí.
d) Žádost slečny J.Lindaurové, bytem Plzeň o pronájem nebytových prostor
(části spodního pavilonu v budově MŠ).
OZ jednomyslně zamítli.

e) Žádost o trvalé bydliště.
OZ jednomyslně zamítli žádost pana Baxy, bytem Býšov, o udělení trvalého
bydliště jeho synovi na OÚ v Chudenicích.
f) Stanovení hodinové sazby za sekání trávy.
OZ jednomyslně schválili stanovení hodinové sazby za službu občanům - sekání
trávy sekačkou firmy Stiga na 500,- Kč, minimální účtovaná částka je 250,- Kč,
v případě použití na méně než hodinu.
g) Informace o provozu ZŠ:
OZ jednomyslně schválili proplácení nadlimitního počtu pracovníků stanovených
normativy KÚ Plzeňského kraje z ostatních zdrojů (zdroje zřizovatele).
OZ jednomyslně schválili přijetí dotace z fondu SIPVZ (52.000,- Kč) pro rok 2006
na připojení školy na internet.
Ředitelka školy požádala OZ o oplocení soukromého pozemku v okolí MŠ.
OZ schválili jednomyslně, vyřízením této záležitosti byl pověřen starosta obce.
•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 19.35 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení

z 6. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 7.6.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Závěrečný účet 2005 se souhlasem s celoročním hospodařením obce Chudenice
s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků.
2. Prodej pozemku p.č. 127/145 v k.ú.Chudenice manželům Svatoňovým, vlastní
prodej bude realizován dle avizovaných podmínek, kupní smlouvu připraví
JUDr. Miroslav Popel.
3. Pronájem hájenky u Bolfánku, bude postupováno dle zákona.
4. Pronájem pozemku p.č. 128/7 p.Václavu Bendovi za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku. Nájemní smlouvu připraví JUDr. Popel.
5. Pronájem bytu v čp. 215 na dobu 1 roku, bude postupováno dle zákona.
6. Stanovení hodinové sazby za službu občanům - sekání trávy sekačkou firmy Stiga
na 500,- Kč, minimální účtovaná částka je 250,- Kč, v případě použití na méně než
hodinu.
7. Proplácení nadlimitního počtu pracovníků základní školy stanovených normativy
Krajského úřadu Plzeňského kraje z ostatních zdrojů (zdroje zřizovatele).
8. Přijetí dotace z fondu SIPVZ (52.000,- Kč) pro rok 2006 na připojení školy na
internet.
9. Žádost ředitelky školy o zajištění oplocení soukromého pozemku u MŠ.
10. Přijetí dotace na opravu Starého zámku, zároveň se OZ vzdali možnosti odvolání
proti jejímu přijetí.
11. Směrnice k vyúčtování propagačního materiálu a vstupného ve Starém zámku,
v muzeu a na Bolfánku.
12. Přijetí dotace od KÚ Plzeňského kraje ve výši 290.000,- Kč na akci Chudenice
vodovod a kanalizace "Náměstí, Záblatí - etapa I".

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
13. Žádost o zařazení budovy Starého zámku do Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury ČR pro rok 2007. Rozhodnutí o výsledku by mělo být
na obec doručeno koncem kalendářního roku 2006.
14. Příspěvek obce pečovatelské službě formou bezplatného zapůjčení počítačové
sestavy v hodnotě cca 20.000,- Kč a pronájmu místnosti v budově školy za
symbolický nájem za 1 Kč/rok.
15. Informace p.Oty Kozla o předpokládaných činnostech Občanského sdružení Otisk.
16. Místní šetření pro vydání stavebního povolení na akci "Vodovod, kanalizace
náměstí - Záblatí", které se bude konat dne 27.6.2006.

Obecní zastupitelé zamítli:

17. Žádost Oblastní charity Klatovy o příspěvek na koupi nového vozu na rozvoz
obědů klientům pečovatelské služby v Chudenicích.
18. Žádost sl. J.Lindaurové, bytem Plzeň o pronájem nebytových prostor v pavilonu
mateřské školy.
19. Žádost pana Baxy, bytem Býšov, o udělení trvalého bydliště jeho synovi na OÚ
v Chudenicích.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 7. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 28.6.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, p. Karel Kacerovský
Omluveny: MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková
Ověřovatel: p. K. Kacerovský
Hosté: paní Jana Vlčková, pan Jiří Sobotka, Ing. Karel Lamač, p. Karel Jungvirt
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Pronájem hájenky u Bolfánku
Pronájem bytu v čp. 215
Pronájem koupaliště ve Slatině
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o rozšíření programu
o "Schválení nápravných opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Chudenice za rok 2005", "Úpravu rozpočtu k 30.6.2006" a "Informace o činnosti
Občanského sdružení Otisk v t.r. a pronájem koupaliště sdružením" - změna programu
schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Pronájem hájenky u Bolfánku.
Na OÚ v Chudenicích byla v řádném termínu doručena žádost p. Jiřího Pokorného,
bytem Vrhaveč a p. Jiřího Sobotky, bytem Merklín. V obou žádostech se zájemci
o pronájem mj. zavazují údržbou objektu, jeho bezprostředního okolí a celoročním
užíváním hájenky.
OZ jednomyslně schválili žádost p.J.Sobotky, nájemní smlouva bude připravena ve
spolupráci s JUDr. M.Popelem. Žádost p.J.Pokorného byla zamítnuta.

• Pronájem bytu v čp. 215.
Na OÚ v Chudenicích byla doručena jediná žádost o pronájem této bytové jednotky. OZ
jednomyslně schválili žádost paní Adolfy Puchtové, bytem Chudenice, o pronájem na
dobu určitou. Nájemní smlouvu připraví JUDr. M. Popel.
•

Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chudenice za rok 2005.
S navrhovanými opatřeními seznámila zastupitele paní Jana Vlčková, účetní obce.
OZ schválili jednomyslně.

•

Úprava rozpočtu k 30.6.2006.
S jednotlivými položkami rozpočtu a jejich úpravou k výše uvedenému datu seznámila
zastupitele paní Jana Vlčková, účetní obce - OZ schválili jednomyslně.

•

Pronájem koupaliště ve Slatině a seznámení s náplní práce Občanského sdružení
Otisk.
Občanské sdružení Otisk (dále OS Otisk) požádalo o pronájem koupaliště ve Slatině OZ schválili jednomyslně. V tomto roce bude areál koupaliště pronajat jednorázově
v srpnu na pořádání kulturních akcí sdružením.
Pan Karel Jungvirth předal stanovy sdružení (OZ je vzali na vědomí) a spolu
s Ing. Karlem Lamačem seznámili OZ s náplní práce sdružení a nabídli spolupráci se
získáváním grantů na investice do areálu koupaliště, resp. zpracováním těchto projektů
(přírodní amfiteatrum, naučná stezka apod).
Obec Chudenice se nebrání další spolupráci a zavázala se zpracováním Smlouvy
o smlouvě budoucí na pronájem koupaliště ve Slatině od srpna 2006, OS Otisk
připraví Smlouvu o partnerství (zde bude řešena spolupráce obce a sdružení).

•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) Dotace Ministerstva kultury ČR na zabezpečení objektu Starého zámku.
OZ jednomyslně přijali výše uvedenou dotaci ve výši 207.000,- Kč a vzdali se
možnosti odvolání proti přiznání dotace.
b) Žádost o grant na opravu kaple sv. Václava.
OZ jednomyslně schválili žádost obce o příspěvek z Nadace OF na záchranu kaple
sv. Václava u chudenické bažantnice.
c) Žádost o grant na dětské hřiště.
OZ vzali na vědomí informaci starosty obce, že v současné době zpracovává žádost
o grant na vybudování dětského hřiště.

•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

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

…………………………………………
ověřovatel

Vyvěšeno:

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

Usnesení

z 7. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 28.6.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Chudenice za rok 2005.
2. Úpravu rozpočtu k 30.6.2006.
3. Žádost pana Jiřího Sobotky, bytem Merklín, o pronájem hájenky u Bolfánku,
nájemní smlouvu připraví JUDr. M. Popel.
4. Žádost paní Adolfy Puchtové, bytem Chudenice, o pronájem bytu v čp.215 na dobu
určitou, nájemní smlouvu připraví JUDr. M. Popel.
5. Pronájem koupaliště ve Slatině Občanskému sdružení Otisk. Obec Chudenice
připraví Smlouvu budoucí na pronájem koupaliště ve Slatině od srpna 2006,
Občanské sdružení Otisk připraví Smlouvu o partnerství.
6. Přijetí dotaci Ministerstva kultury ČR na zabezpečení objektu Starého zámku ve
výši 207.000,- Kč a vzdali se možnosti odvolání proti přiznání dotace.
7. Žádost obce o příspěvek z Nadace OF na záchranu kaple sv. Václava u chudenické
bažantnice.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
8. Informaci starosty obce o zpracovávané žádosti o grant na vybudování dětského
hřiště.
Obecní zastupitelé zamítli:
9. Žádost p. Jiřího Pokorného, bytem Vrhaveč o pronájem hájenky u Bolfánku.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 8. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 26.7.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, p. Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr.J.Havlíčková
Hosté: Ing. K. Kuneš, Z. Kalina, J. Kruml, K. Mráz, V. Stelzer
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Schválení přijetí hypotečního úvěru
Komunální volby
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Současně požádal o rozšíření
programu o schválení Provozního řád vodovodu Chudenice.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Schválení přijetí hypotečního úvěru
Zastupitelstvo obce schválilo čtyřmi hlasy, jeden se zdržel hlasování:
1. Přijetí hypotečního úvěru od Hypoteční banky, a.s. a uzavření úvěrové smlouvy ve
výši 18 800 000,- Kč na výstavbu 50 bytů - I.etapa 34 b.j.
2. Zajištění předmětného úvěru zřízením zástavního práva ve prospěch Hypoteční
banky, a.s. a to jako prvního v pořadí, a uzavření zástavní smlouvy:
a) k nemovitostem - 2 rozestavěné bytové objekty o celkem 34 b.j. na
pozemku parc.č. 127/128, 127/131 a 127/148.
b) k pozemku parc. č. 127/128, 127/131 a 127/148 v k.ú. Chudenice.
3. OZ vyslovilo souhlas s pověřením starosty Bc. Davida J. Klímy podpisem
příslušných smluvních dokumentů.

• Komunální volby
OZ stanovilo pro další volební období jedenáctičlenné zastupitelstvo - schváleno
jednomyslně.
OZ vzali na vědomí časový harmonogramem komunálních voleb, tento vyplývá ze
zákona č. 491/2001 Sb. a vyhlášky MV č.59/2002 Sb.

● Volební strany musí podat své kandidátní listiny registračnímu úřadu nejpozději do
15.8.2006 do 16.00 hodin.
● Do 21.8.2006 mohou volební strany doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny
nebo měnit jejich pořadí.
● V termínu 23.-28.8.2006 mohou volební strany odstranit závady na kandidátních
listinách, pokud úkol přichází v úvahu.
● Nejpozději do 20.9.2006 mohou volební strany delegovat své zástupce do OkVK.
● Každá zaregistrovaná strana může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do každé
OkVK.
● Ve dnech voleb, tj. 20. a 21.10.2006 je zakázána volební agitace.
● Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech:
- pro nezávislé kandidáty:
27
- pro sdružení nezávislých kandidátů:
48
•

Provozní řád vodovodu Chudenice.
OZ schválili jednomyslně.

•

Zřízení zařízení civilní ochrany pro zajištění evakuace
Z analýzy rizik Havarijního plánu Plzeňského kraje vyplývá, že největší destruktivní
následky a postižení obyvatelstva v okrese Klatovy může způsobit havárie vodního
díla Nýrsko, v jehož zátopovém území se nachází obce v povodí řeky Úhlavy. Proto i
Koncepce ochrany obyvatelstva Plzeňského kraje ve svém závěru zdůrazňuje potřebu
preventivních opatření k minimalizaci rizika a komplexní připravenost řešit vzniklou
mimořádnou událost na všech stupních veřejné správy.
Obec Chudenice je v Havarijním plánu Plzeňského kraje stanovená jako příjmové
místo evakuovaných osob z Dolan a Malechova. Jako přijímací středisko
evakuovaných osob byla vybrána budova ZŠ.
OZ schválili jednomyslně.
Personální zajištění tohoto zařízení: Mgr.Jana Havlíčková (velitel přijímacího
střediska), MUDr. Jana Srbová, paní Jana Vlčková a pan Karel Bláha.

•

Informace o škole, žádost o schválení výjimky z počtu žáků.
OZ jednomyslně schválili výjimku z počtu žáků pro školní rok 2006/2007.
Ředitelka školy současně informovala o navýšení finančních prostředků krajem,
poděkovala starostovi obce za zajištění údržby okolí školy během hlavních prázdnin,
dále požádala o zajištění objektu a okolních pozemků proti nežádoucímu vstupu osob
a zajištění údržby radiátorů. Poslední informace byla o "anglické škole", která
proběhne v posledním prázdninovém týdnu, přihlášeno je 18 dětí.

•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) OZ vzali na vědomí zaměření vodojemu, vrtů (Snářovy a Mustrovy), a jejich
ochranných pásem.
b) OZ vzali na vědomí uznání dluhu panem Janem Suchým, bytem Chudenice
162, tato záležitost byla postoupena JUDr. Popelovi.

Starosta obce byl pověřen zveřejněním nabídky na pronájem bytu v čp.162, bude
postupováno dle zákona.
c) Žádost o pronájem koupaliště.
OZ jednomyslně schválili pronájem části koupaliště v termínu 4.-5.8.2006 panu
Josefu Krumlovi, bytem Kanice 55 (třídní sraz) za poplatek 500 Kč.
d) Žádost o sdělení souhlasu s bezúplatným převodem pozemku parc.č.1962/1 v
k.ú. Chudenice do vlastnictví obce.
Žádost o převod dotčeného pozemku byla již před dvěma lety doručena Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkovým se všemi přílohami. Opětovným
vyřízením byl pověřen starosta obce.
e) Žádost Vladimíra Stelzera o koupi pozemku p.č. 771/7 v k. ú. Chudenice.
Pan Stelzer s p.K.Mrázem seznámili členy OZ se svou žádostí. Protože se na
jednání dostavili až po jeho ukončení (p.K. Kacerovský již nebyl přítomen) bude
záležitost projednána na některém z příštích zasedání.
•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

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

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení

z 8. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 26.7.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Přijetí hypotečního úvěru od Hypoteční banky, a.s. a uzavření úvěrové smlouvy ve
výši 18 800 000,- Kč na výstavbu 50 bytů - I.etapa 34 b.j.
2. Zajištění předmětného úvěru zřízením zástavního práva ve prospěch Hypoteční
banky, a.s. a to jako prvního v pořadí, a uzavření zástavní smlouvy:
a) k nemovitostem - 2 rozestavěné bytové objekty o celkem 34 b.j.na pozemku
parc.č. 127/128, 127/131 a 127/148.
b) k pozemku parc. č. 127/128, 127/131 a 127/148 v k.ú. Chudenice.
3. OZ vyslovilo souhlas s pověřením starosty Bc. Davida J. Klímy podpisem
příslušných smluvních dokumentů.
4. Stanovení jedenáctičlenného zastupitelstva pro další volební období.
5. Provozní řád vodovodu Chudenice.
6. Výjimku z počtu žáků pro školní rok 2006/2007.
7. Zřízení zařízení civilní ochrany pro zajištění evakuace osob v budově ZŠ,
personální zajištění tohoto zařízení: Mgr.Jana Havlíčková (velitel přijímacího
střediska), MUDr. Jana Srbová, paní Jana Vlčková a pan Karel Bláha.
8. Pronájem části koupaliště v termínu 4.-5.8.2006 panu Josefu Krumlovi, bytem
Kanice 55 (pořádání třídního srazu).
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
9. Časový harmonogramem komunálních voleb, tento vyplývá ze zákona č. 491/2001
Sb. a vyhlášky MV č.59/2002 Sb.
● Volební strany musí podat své kandidátní listiny registračnímu úřadu
nejpozději do 15.8.2006 do 16.00 hodin.
● Do 21.8.2006 mohou volební strany doplňovat další kandidáty na kandidátní
listiny nebo měnit jejich pořadí.
● V termínu 23.-28.8.2006 mohou volební strany odstranit závady na
kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu.
● Nejpozději do 20.9.2006 mohou volební strany delegovat své zástupce do
OkVK.

● Každá zaregistrovaná strana může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do každé
OkVK.
● Ve dnech voleb, tj. 20. a 21.10.2006 je zakázána volební agitace.
● Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech:
- pro nezávislé kandidáty:
27
- pro sdružení nezávislých kandidátů:
48
Obecní zastupitelé pověřili:
10. Starostu obce opětovným podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc.č.1962/1 v k.ú.Chudenice do vlastnictví obce.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 9. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 6.9.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, p. Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, K.Kacerovský
Hosté: Ing. K. Kuneš, Z. Kalina, V. Lukšanová
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Prodej pozemku p.č. 421 v Chudenicích
Převod pozemku p.č. 1962/1 a 361 v k.ú. Chudenice
Pronájem bytu v čp. 162
Žádost o znovuudělení titulu Městys pro obec Chudenice
Stanovení termínu "veřejného zasedání OZ
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Současně požádal o rozšíření
programu o schválení "Snížení prodejní ceny pozemku 127/145", "Smlouva o
partnerství obce a Občanského sdružení Otisk" a "Informace o ZŠ". Doplnění
programu jednání bylo schváleno jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Prodej pozemku p.č. 421 v k.ú. Chudenice
Nový majitelé Růžku, manželé Volfovi, požádali obec o odprodej pozemku pod
verandou uvedeného objektu. Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, po
rozšíření verandy v prvé polovině 90 let min.století nebyly dořešeny majetkoprávní
vztahy mezi obcí a tehdejším majitelem. Tím došlo k tomu, že pozemek pod touto
částí budovy zůstal v majetku obce. Manželé Volfovi nechali na svůj náklad
geometricky zaměřit skutečný stav budovy Růžku. Z tohoto zaměření vyplývá, že
veranda zabírá po rekonstrukci a rozšíření 15 m2. Katastrální úřad tomuto oddělenému
pozemku přidělil číslo parcelní 421.
Zastupitelstvo obce na základě uvedené žádosti manželů Volfových a informací
starosty obce jednomyslně schválilo prodej dotčeného pozemku za 200,- Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku budou hradit žadatelé.

Převod pozemku p.č. 1962/1 (Mírové náměstí) a 361 (s kaplí Nanebevzetí
P.Marie) v k.ú. Chudenice
OZ opět projednali žádost obce o převedení pozemku p.č.1962/1 v k.ú. Chudenice a dále
projednali žádost obce o převedení pozemku p.č. 361 s kaplí Nanebevzetí P.Marie v
k.ú. Chudenice. Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo bezplatný převod obou
výše uvedených pozemků a kaple do majetku obce Chudenice. OZ dále schválili
závazek, že obec Chudenice tyto pozemky a kapli nebude využívat 10 let ke
komerčním a jiným výdělečným účelům, ani je k takovým účelům nebude pronajímat
a nepřevede je třetímu subjektu. Obecní zastupitelé vzali jednomyslně na vědomí, že v
případě porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek zakládá povinnost obce do 3
měsíců ode dne porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do státního rozpočtu cenu pozemku zjištěnou znaleckým
posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však
cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu. Bude-li takto
stanovená částka nižší, než je účetní hodnota nemovitosti v době bezúplatného
převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě.
•

•

Pronájem bytu v č.p. 162
Jako jediný zájemce o byt v domě čp.162 se přihlásil p.Pavel Wiederstein.
OZ schválili jednomyslně pronájem bytu p.P.Wiedersteinovi na zkušební dobu 1 roku,
měsíční nájem činí 950,- Kč.

•

Žádost o znovuudělení titulu Městys pro obec Chudenice
Parlament ČR schválil novelu zákona 128/2000 Sb. o obcích. Na základě této novely
mohou obce, které dříve měly právo na používání titulu "městys" mohou o tento titul
požádat. Chudenice mezi tyto obce patřily, proto se také dodnes používá titul
městečko. V 60.letech min.století však Chudenice, stejně jako několik dalších obcí,
o toto právo s titulu tehdejšího zákona přišly. Starosta obce seznámil zastupitele s tím,
jaké podklady je nutno zajistit pro možné požádání o znovuudělení titulu městys pro
naši obec. Tyto podklady jsou v současné době shromažďovány ve spolupráci
s archivem v Jindřichově Hradci.
OZ jednomyslně schválili žádost obce o znovuudělení titulu městys obci Chudenice.
Žádost bude adresována dle zákona předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Vyřízením žádosti pověřují zastupitelé starostu obce Bc.D.Klímu.

•

Stanovení termínu "veřejného" zasedání OZ
Termín "veřejného" zasedání OZ je předběžně stanoven na první týden v říjnu. Termín
bude upřesněn na příštím zasedání OZ.

•

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci obce Chudenice a Občanského
sdružení Otisk
Starosta obce seznámil zastupitele s projektem "Chudenická sokolovna - park
volnočasových aktivit", který je součástí žádosti o účast v grantovém programu
"Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí". Grant poskytují Nadace VIA a Nadace
České spořitelny. Projekt zpracoval p.Ing.Karel Lamač ve spolupráci se starostou
obce. Projekt předpokládá vybudování dětského hřiště, antukového hřiště a

odpočinkového místa pro seniory na prostranství v okolí sokolovny. Žádost o grant se
vztahuje na r.2007 a obec požádala o nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Výše
uvedeného se týká i Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci. Tato smlouva
předpokládá dlouhodobou spolupráci obce Chudenice a OS Otisk na zlepšování
životního prostředí obyvatel Chudenicka. OZ tuto smlouvu jednomyslně schválili.
•

Informace o ZŠ
Ředitelka školy p.Mgr. Jana Havlíčková podala informaci o počtu přihlášených dětí
pro šk.rok 2006/2007. K 1.září t.r. bylo zapsáno 24 žáků, provoz MŠ navštěvuje 17
dětí. Na základě těchto údajů nebude výjimka z počtu žáků v tomto školním roce
školou využita.
Dále ředitelka školy informovala zastupitele o nutném navýšení cen obědů, bude
řešeno na příštím zasedání OZ na základě předložené cenové kalkulace.
Ředitelka školy předběžně požádala o navýšení příspěvku na elektrickou energii a
otop, bude řešeno na příštím zasedání OZ po předložení cenové kalkulace.
Ředitelka školy připraví na příští zasedání dodatek ke zřizovací listině (ošetření
využívání prostor pro výuku).
Ředitelka školy předala starostovi kopii "Zásad pro stanovení výše příplatku za
vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol,
předškolních a školských zařízení zřizovaných obcemi jako příspěvkové organizace
podle zákona č. 250/2000 Sb." OZ jednomyslně potvrdilo jejich platnost (od
1.1.2003). Tento dokument je přílohou zápisu zasedání z tohoto dne. Opětovným
projednáním tohoto bodu bylo zjištěno, že se tyto "Zásady..." z dob starostování
Ing.Kuneše v obecním archivu nedochovaly.

•

Snížení prodejní ceny pozemku p.č. 127/145
Před uzavřením smlouvy o prodeji uvedené parcely manželi Svatoňovými upozornil
právní zástupce obce JUDr. Miroslav Popel, že stanovená cena 10.343,41 Kč se
vztahuje zároveň na parcelu 127/145 i poměrnou část st.p.č.300 pod domem
v Zahradní 256 (oba pozemky v k.ú. Chudenice). Manželé Svatoňovi, na základě
tohoto faktu požádali obec o odprodej uvedeného pozemku za odhadní cenu 4.827,38
Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí kupující.

•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) OZ jednomyslně zamítli žádost paní Šperlové, bytem Plzeň a p.Krále, bytem
tamtéž o prominutí platby za svoz komunálního odpadu.

•

Diskuse
Připomínky p. Z. Kaliny, p. Ing .K. Kuneše a p. K. Kacerovského:
- stanovování ceny pozemků :
P. Zdeněk Kalina se v souvislosti s prodejem pozemku p. č. 421 manželům
Volfovým dotázal zda je stanovená pevná cena za m2 pozemku v Chudenicích na
500,- Kč/m2, jak kdesi četl a proč za tuto cenu není prodáván uvedený pozemek.
Starosta vysvětlil p. Kalinovi, že zastupitelstvo žádnou pevnou cenu nestanovilo a
za 500,-Kč/m2 prodávala obec pozemky Na Bojišti firmě Ditherm. K tomu se

připojil Ing.Karel Kuneš s tím, že tuší, že v době éry jeho starostování byla cena
stanovena na 125,- Kč/m2.

pozemku

- četnost kontroly provozu čistírny odpadních vod (ČOV):
Ing. Karel Kuneš upozornil, že první předčišťovací komora ČOV je až po okraj plná
štěrku a dotázal se, jak často se kontroluje stav čistírny.
Na dotaz starosty, jak se dostal do prostoru provozu ČOV, odpověděl Ing. Kuneš, že
nebyl uvnitř, ale díval se přes plot.
Starosta podal vysvětlení, že kontroly ČOV provádí zaměstnanci obce dle
provozního řádu čistírny, vyjádřil pochybnosti o tvrzení Ing. Kuneše a spolu s
místostarostou přislíbil okamžitou kontrolu ČOV po ukončení zasedání
zastupitelstva.
Starosta připomněl, že po rezignaci Ing. Kuneše musela obec nechat vyčistit všechny
využívané nádrže ČOV, což obec neplánovaně stálo něco přes 60.000,- Kč. Pokud
by tak obec neučinila, bylo by pozastaveno povolení vypouštět vodu z ČOV do
recipientu a hrozily by veliké pokuty. K tomuto se Ing. Kuneš vyjádřil pokrčením
ramen.
- ukládání odpadu na bývalé skládce u cihelny:
Ing. Karel Kuneš vznesl dotaz stran černé skládky u cihelny. Starosta obce
Ing.
Kunešovi připomněl, že skládku schválil on a přestože tím překročil veškeré
zákonné
normy týkající se ochrany životního prostředí, uzavřel dokonce s majitelem
pozemku
smlouvu o ukládání zeminy na uvedený pozemek. V r.2005 smlouva
pozbyla platnosti,
obec nechala na svůj náklad skládku zarovnat, a tím je pro ni věc uzavřena. Úklid této
skládky stál obec neplánovaně dalších cca 15.000,- Kč.
Nicméně, aby došlo k nápravě
věci, dohodl se starosta s majitelem pozemku u
cihelny na společné úhradě dalšího
úklidu skládky. Ta by měla obec stát dalších
neplánovaných 10.000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že se jedná o práci na cizím pozemku, upozornil starosta Ing. Kuneše na to, že se
bude jednat o neoprávněné
užití obecních financí, stejně jako tomu bylo v případě osazení
zákazové cedule na
místě samém. Ing. Kuneš opětovně odpověděl pokrčením rameny.
- oprava věžních hodin na kostele sv. J. Křtitele:
Pan K. Kacerovský položil dotaz, proč nefungují kostelní hodiny. Starosta sdělil, že i
když hodiny jsou majetkem církve, která by se měla o ně postarat, požádal již třikrát
firmu p. Moulise z Plzně o jejich opravu. Problém je v tom, že tento pán již hodiny
neopravuje a na žádný dohodnutý termín do Chudenic nedorazil. Starosta se obrátil s
dotazem na zde přítomného p. Kalinu se žádostí, zda by hodiny, tak jako v
minulosti,
nebyl ochoten opravit i tentokrát. Pan Kalina sdělil, že ano, pokud dostane
objednávku, aby pak za to dostal zaplaceno. Starosta přislíbil objednávku vystavit.

Pan

- havárie vodovodu u Starého zámku ze dne 5.9.2006:
Pan Karel Kacerovský se dotázal na havárii vodovodu "Na Petříně" s předešlého
dne. Starosta podal vysvětlení, že k havárii došlo na pozemku p. Václava Bendy.
Benda připojoval své nemovitosti ke kanalizačnímu řadu a během těchto prací došlo
k narušení vodovodního potrubí. Starosta v souvislosti s tím upozornil na velmi
špatně provedené zaměření vodovodu a kanalizace díky čemuž pak k poruchám
dochází. Označil za žádoucí, aby se příští zastupitelstvo touto problematikou více
zabývalo.

•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

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

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
z 9. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 6.9.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Prodej pozemku p.č. 421 v k.ú.Chudenice manželům Volfových za cenu 200,Kč/m2. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku budou hradit žadatelé.
2. OZ opět projednali žádost obce o převedení pozemku p.č.1962/1 v k.ú. Chudenice,
dále projednali žádost obce o převedení pozemku p.č. 361 s kaplí Nanebevzetí
P.Marie v k.ú. Chudenice. Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo bezplatný
převod obou výše uvedených pozemků a kaple do majetku obce Chudenice. OZ
dále schválili závazek, že obec Chudenice tyto pozemky a kapli nebude využívat
10 let ke komerčním a jiným výdělečným účelům, ani je k takovým účelům nebude
pronajímat a nepřevede je třetímu subjektu. Obecní zastupitelé vzali jednomyslně
na vědomí, že v případě porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek zakládá
povinnost obce do 3 měsíců ode dne porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu cenu pozemku
zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení
závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného
převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší, než je účetní hodnota nemovitosti v
době bezúplatného převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této
účetní hodnotě.
3. Pronájem bytu p.Pavlu Wiedersteinovi na zkušební dobu 1 roku, měsíční nájem
činí 950,- Kč.
4. Žádost obce o znovuudělení titulu městys obci Chudenice. Žádost bude adresována
dle zákona předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vyřízením žádosti
byl pověřen starosta obce.
5. Smlouvu o partnerství a spolupráci obce Chudenice a Občanského sdružení Otisk.
6. Snížení prodejní ceny pozemku p.č. 127/145 v k.ú. Chudenice na 4.827,38 Kč.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
7. Žádost o grant o nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč z Nadace VIA a Nadace
České spořitelny na vybudování dětského hřiště, antukového hřiště a
odpočinkového místa pro seniory na prostranství v okolí sokolovny. Projekt
zpracoval
p.Ing.Karel Lamač ve spolupráci se starostou obce Bc.Davidem Klímou.
8. Informaci ředitelky školy p.Mgr.J.Havlíčkové o stavu dětí pro šk.r. 2006/2007 (ZŠ
24 žáků, v MŠ je zapsáno 17 dětí). Výjimka z počtu žáků nebude v tomto šk.roce
školou využita.
9. Připomínky p.K. Kacerovského, p. Ing.K.Kuneše a p.Z.Kaliny, odpověď podal
přímo na jednání OZ starosta obce.
Obecní zastupitelé zamítli:

10. Žádost paní Šperlové a pana Krále, oba bytem Plzeň, o prominutí platby za svoz
komunálního odpadu.
Obecní zastupitelé stanovili:
11. Termín "veřejného" zasedání OZ předběžně na první týden v říjnu, bude
upřesněno na příštím jednání OZ.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 10. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 26.9.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr.Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň
Nepřítomen a omluven: Karel Kacerovský (pracovní cesta)
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: Ing. Karel Kuneš, Zdeněk Kalina, Karel Mráz, Vladimír Stelzer, Jana Vlčková, Josef
Řeřicha
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Prodej pozemku p.č. 127/145 v k.ú. Chudenice
Úprava rozpočtu k 30.9.2006
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Současně požádal o rozšíření
programu o "Proplacení krátkodobého úvěru", "Příspěvky památkové péče" a "Prodej
pozemku 771/7".Doplnění programu jednání bylo členy OZ schváleno jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Prodej pozemku p.č.127/145 v k.ú. Chudenice
OZ jednomyslně schválili prodej výše uvedeného pozemku manželům Svatoňovým,
jediným zájemcům, kteří se ve stanoveném termínu přihlásili. Cena pozemku byla
stanovena na 4.827,38 Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí
kupující.

• Úprava rozpočtu k 30.9.2006
Účetní obce seznámila členy OZ s předloženou úpravou rozpočtu k uvedenému datu,
kterou zastupitelé jednomyslně schválili.
Starosta obce Bc.D.Klíma upozornil na zpožďování plateb od FÚ (k 31.8.2006 je FÚ na
59,1 % plnění), z tohoto důvodu je obecní rozpočet v minusu 400.000,- Kč.
Z těchto důvodů starosta obce inicioval jednání o možném snížení příspěvku obce na
opravy, např. kostela, pro tento rok.

•

Proplacení krátkodobého úvěru
OZ jednomyslně schválili proplacení krátkodobého překlenovacího úvěru - "Příprava
výstavby 50-ti bytových jednotek v lokalitě Na Bojišti, Chudenice" od České
spořitelny a.s. ve výši 1.501.494,64 Kč z úvěru od Hypoteční banky.

•

Příspěvky občanům z kapitoly rozpočtu obce - památková péče
Z výše uvedených důvodů (viz bod č.4 zápisu) rozhodli zastupitelé třemi hlasy, jeden
byl proti, o posečkání s rozhodnutím na některé z dalších zasedání.

•

Stanovení termínu "veřejného" zasedání OZ
Termín "veřejného" zasedání OZ konaného v restauraci Stará škola byl stanoven na
3.10.2006, začátek od 19.00 h. Program jednání - zpráva starosty, informace o
volbách, diskuse. OZ vzali na vědomí.

•

Žádost p. Vladimíra Stelzera o koupi pozemku 771/7 v k.ú. Chudenice
Starosta obce požádal během projednávání tohoto bodu pana Stelzera o odprodání
části parcely p.č.771/8 v šíři 1-2 m obci za účelem výstavby místní komunikace. Tento
požadavek byl p.Stelzerem odmítnut - parcela 771/8 patří rozlohou mezi nejmenší
v dané lokalitě a odprodáním jakéhokoliv podílu plochy z dotčeného pozemku by poté
nemělo význam uvažovat o novostavbě na místě tamtéž (nedošlo by ke zmenšení
pouze v podélném směru, ale i v příčném, neboť by muselo dojít k dalšímu záboru
půdy, a to i z parcely p.Mráze, kvůli výstavbě zatáčky).
OZ schválili jednomyslně prodej parcely p.č. 771/7 v k.ú. Chudenice. Prodej bude
realizován dle platných právních norem.

•

Informace ředitelky školy o ZŠ
Kalkulaci oběda a dodatek ke zřizovací listině školy o využívání prostor pro výuku
ředitelka školy Mgr. J.Havlíčková předloží na některém z příštích zasedání OZ.
Paní ředitelka zpracovala spolu s účetní obce finanční náklady na otop a elektrickou
energii v letech 2004 - 2006 (u tohoto roku se jedná o odhad možných nákladů
odvozený z vývoje cen).
Náklady na otop a elektrickou energii v knihovně a OÚ v Kč
r. 2004
95.000,r.2005
160.000,r.2006
max. 145.000,Údaj zjištěný pro r. 2006 se týká i zajištění temperování nevyužívaných prostor
budovy školy!!!
Z výše uvedených údajů vyplývá, že nedošlo ke zvýšení, ale naopak ke snížení
nákladů obce na otop a elektrickou energii a to i přes meziroční nárůst cen energií.
Ředitelka školy informovala o zpoždění plateb z KÚ Plzeňského kraje za dotaci na
žáky a požádala o navýšení rozpočtu o 120.000,- Kč vzhledem k podražení uhlí, el.
energie, vymalování tělocvičny a přestěhování počítačové učebny a proplacení
nákladů na otop a energii za obecní úřad a knihovnu za období leden - září 2006.
Zastupitelstvo pověřilo starostu a účetní obce nalezením možnosti finančního vykrytí

požadavku paní ředitelky.
•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) Žádost občanů části obce Petřín o změnu dodatkové tabulky u zákazové značky.
Žádost bude postoupena Dopravnímu inspektorátu v Klatovech a Odboru dopravy
při MěÚ v místě tamtéž. OZ schválili jednomyslně.
b) Žádost paní Regnerové o prolongaci nájemní smlouvy.
OZ jednomyslně schválili sepsání nové nájemní smlouvy.
c) Žádost o zaplacení pronájmu pozemku
Paní Moučková, bytem Plzeň, majitelka pozemku na kterém stojí autobusová
zastávka a kontejnery na tříděný odpad v Lučici, požádala o zaplacení za pronájem
pozemku obcí za 3 roky zpět.
OZ uznali nárok paní Moučkové a jednomyslně schválili cenu pronájmu 100,Kč/měsíc. Dále pověřili starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na tento pozemek
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
d) Geometrické zaměření + výměna pozemků
OZ vzali na vědomí nové zaměření bytových domů v lokalitě Na Bojišti, kaple
sv.Václava u Bažantnice, vodojemu a obecních pozemků na náměstí ve Slatině.

OZ pověřili starostu obce o zajištění výměny poměrné části pozemků p.č. 553/1,
553/10, 44/4, popř. 38, všechny v k.ú. Slatina, s panem Řezáčem za pozemek p.č.
44/8 k.ú. Slatina (rekonstrukce mostu přes Bělýšovský potok tamtéž). Celková
plocha
bude činit 49 m2. Výměnu schválili OZ jednomyslně.
e) Zařazení Starého zámku do programu záchrany kulturních památek
vypsaným Evropským hospodářským prostorem Norska. Bude následovat
žádost o dotaci na opravu budovy zámku. OZ schválili jednomyslně.
f) OZ se seznámili s nabídkou firmy Antee na tvorbu a správu internetových stránek
obce. Rozhodnutí v této věci bylo ponecháno na nově zvolené ve volbách do
zastupitelstev obcí.
•

Diskuse
Připomínky p. Z. Kaliny:
- žádost o jmenování člena OkVK v Chudenicích :
Pan Zdeněk Kalina se dotazoval, proč nebyla jeho žádost kladně vyřízena a proč do
dnešního dne neobdržel od starosty odpověď o rozhodnutí.
Jednalo se o jmenování člena a náhradníka do Okrskové volební komise
v Chudenicích pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 20. a 21.10.2006.

Pan Kalina svou žádost podal den po řádném termínu. V případě kladného vyřízení
jeho žádosti by se starosta dopustil porušení volebního zákona, proto zamítavé
stanovisko. Na druhý dotaz p. Kaliny starosta odpověděl, že rozhodnutí šlo na
adresu zmocněnce strany (bylo doloženo na jednání paní Vlčkovou deníkem
odeslané pošty), který je dle zákona pověřen jednáním za volební stranu.
•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 20.15 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
z 10. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 26.9.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Prodej pozemku p.č. 127/145 v k.ú.Chudenice manželům Svatoňovým za cenu
4.827,38 Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku budou hradit
kupující.
2. Úpravu rozpočtu k 30.9.2006.
3. Proplacení krátkodobého překlenovacího úvěru "Příprava výstavby 50-ti bytových
jednotek v lokalitě Na Bojišti, Chudenice" od České spořitelny a.s. ve výši
1.501.494,64 Kč z úvěru od Hypoteční banky.
4. Prodej parcely p.č. 771/7 v k.ú. Chudenice do osobního vlastnictví.
5. Postoupení žádosti občanů části obce"Petřín" o umístění dodatkové tabulky
u zákazové značky Dopravnímu inspektorátu v Klatovech a Odboru dopravy při
MěÚ v místě tamtéž.
6. Sepsání nové nájemní smlouvy s paní Regnerovou na pronájem nebytových prostor
ve zdravotním středisku za účelem provozování živnosti.
7. OZ uznali nárok paní Moučkové, bytem Plzeň, na zaplacení nájmu pozemku
v Lučici (na tomto stojí autobusová zastávka a kontejnery na tříděný odpad)
a pověřili starostu obce sepsáním nájemní smlouvy na tento pozemek na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
8. Pověření starosty obce zajištěním výměny poměrné části pozemků p.č. 553/1,
553/10, 44/4, popř. 38, všechny v k.ú. Slatina, s panem Řezáčem za pozemek p.č.
44/8 v k.ú. Slatina (rekonstrukce mostu přes Bělýšovský potok). Celková směněná
plocha bude činit 49 m2.
9. Zařazení Starého zámku do programu záchrany kulturních památek vypsaným
Evropským hospodářským prostorem Norska.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
10. Zpoždění plateb od FÚ Klatovy. Plnění plateb je za 8 měsíců t.r. na 59,1 %.
11. Informaci ředitelky školy p. Mgr. J. Havlíčkové o nákladech na otop a elektrickou
energii v knihovně a OÚ zpracovanou společně s účetní obce paní J. Vlčkovou za
kalendářní roky 2004-2006. Z uvedené zprávy vyplývá, že nedošlo ke zvýšení
nákladů za tyto komodity, ale k jejich snížení, i když jsou temperovány i
nevyužívané prostory budovy školy.
12. Žádost ředitelky školy o navýšení rozpočtu školy o 120.000,- Kč. OZ pověřili
starostu a účetní obce o nalezení možnosti finančního vykrytí tohoto požadavku.

13. Nové geometrické zaměření bytových domů v lokalitě Na Bojišti, kaple sv.
Václava u Bažantnice, vodojemu a obecních pozemků na náměstí ve Slatině.
14. Informaci starosty obce o zamítnutí jmenování člena a náhradníka do OkVK pro
volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 20. a 21.10.2006 v Chudenicích
z kandidátky pana Maráka - důvodem bylo doručení žádosti po řádném termínu.
Obecní zastupitelé odložili rozhodnutí:
15. Žádosti firmy Antee na tvorbu a správu internetových stránek obce.
16. Schválení příspěvků občanům z kapitoly rozpočtu obce - památková péče.
Obecní zastupitelé stanovili:
17. Termín a program veřejného zasedání OZ konaného v restauraci Stará škola.
Schůze se bude konat v úterý 3.10.2006 od 19.00 hod. Program jednání: zpráva
starosty, informace o volbách, diskuse.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 11. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 3.10.2006
v sále restaurace Stará škola
Přítomni: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň
Nepřítomen a omluven: Karel Kacerovský (pracovní cesta)
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Zpráva starosty
Informace o volbách
Diskuse
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 19.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

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

• Informace o volbách
Starosta obce Bc.David J.Klíma seznámil přítomné s termínem konání komunálních a
senátních voleb - v pátek 20.10.2006 (od 14.00 do 22.00 h) a v sobotu 21.10.2006 (od
8.00 do 14.00 h).
Volební místnost bude, tak jako v případě červnových parlamentních voleb, opět v
přízemních prostorách budovy ZŠ (bývalé šatny vlevo od hlavního vchodu).
Okrsková volební komise bude pracovat ve složení Věra Kulichová (předsedkyně),
Jaroslava Rupertová (místopředsedkyně), Jaroslava Vostrá (zapisovatelka), Marie
Bendová, Vladimíra Zoubková, Lucie Brabcová a Mgr. Miloslava Svatoňová (členky
OkVK). Paní Zoubková a paní Brabcová byly jmenovány do komise na základě řádně
podané žádosti o jmenování volební stranou SNK "Rodáci Chudenicka".
V poslední části příspěvku starosta obce připomněl způsob hlasování (tajně, označení celé
volební strany či hlasování pomocí preferenčních hlasů).

•

Diskuse
Žádný z přítomných občanů nepoložil dotaz ani připomínku k práci zastupitelstva.

•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila v 19.30 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
z 11. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 3.10.2006

v sále restaurace Stará škola

Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
1. Zprávu starosty.
2. Informace o komunálních a senátních volbách konaných ve dnech 20.10 2006
a 21.10.2006.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis
z 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 11.10.2006
na OÚ v Chudenicích
Přítomni: Bc. David J. Klíma, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Jana Havlíčková,
Mgr. Vladimír Svatoň, Karel Kacerovský
Ověřovatelé: MUDr. J. Srbová, Mgr. J. Havlíčková
Hosté: Ing. Karel Kuneš, Zdeněk Kalina, Karel Mráz, Josef Řeřicha, Václava Lukšanová

Program:

1.
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
Prodej pozemku p.č. 771/7 v k.ú. Chudenice
Došlá pošta
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání. Současně požádal o rozšíření
programu o 2 body - "Změna zřizovací listiny - Dodatek č.4" a "Problematika platební
schopnosti obce do konce kalendářního roku". Doplnění programu jednání bylo členy
OZ schváleno jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Prodej pozemku p.č.771/7 v k.ú. Chudenice
Do 16.00 h 11.10.2006 (termín ukončení soutěže) byla na OÚ v Chudenicích doručena
jediná nabídka (dne 5.10.2006), tuto starosta obce otevřel v 18.06 h a seznámil
zastupitele s jejím zněním. Nabízená cena paní Veronikou Mrázovou, bytem Tyršova
295, Chudenice, byla ve výši 22.000,- Kč. Paní Mrázová souhlasí i s podmínkou
uhrazení veškerých nákladů spojených s prodejem.
OZ jednomyslně schválili prodej výše uvedeného pozemku za 22.000,- Kč + náklady
spojené s prodejem.

•

Změna zřizovací listiny - Dodatek č.4

Ředitelka školy pí. Mgr. Jana Havlíčková seznámila OZ se zněním dodatku, který
vypracovala.
OZ jednomyslně schválili Dodatek č.4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
"Základní škola a mateřská škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

•

Problematika platební schopnosti obce do konce kalendářního roku
OZ byli seznámeni starostou obce o nutnosti přijetí "krizového scénáře". Z důvodu
pozdních úhrad od FÚ také mj. na obce dopadlo, více než se předpokládalo, nové
rozpočtové určení daní platné od začátku roku.
Z výše uvedeného pověřili (schváleno jednomyslně) starostu obce Bc. Davida Klímu
přípravou krátkodobého úvěru (příp. podepsáním směnky) na dofinancování rozpočtu
obce. Doba splatnosti úvěru bude 1 rok, max. jeho výše pak 500.000,- Kč. Tento
scénář bude využit pouze v případě nutnosti zastupitelstvem vzešlým z komunálních
voleb.

•

Došlá pošta, organizační záležitosti.
a) Dopis p.Tkadlece
Ve svém dopisu pan Tkadlec, bytem Ústí nad Labem, vyjádřil spokojenost
s opravou památníku padlých na náměstí v Chudenicích (doplnění hlavně
a penetrace sochy). OZ vzali na vědomí.
b) Dopis manželů Semerádových
Manželé Petr a Marie Semerádovi, bytem Klatovy, vyjádřili svou spokojenost se
stavem koupaliště ve Slatině během letošní letní sezony. Dále se ve svém dopisu
zmínili o milém přístupu správce areálu tamtéž. OZ vzali na vědomí.
c) Navrácení titulu městys obci
OZ vzali na vědomí informaci starosty obce o předání dekretu o navrácení titulu
městys obci Chudenice dne 17.10.2006 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Zúčastní se starosta a místostarosta obce.

•

Diskuse
Připomínky občanů:
- Pan Z. Kalina se zeptal na dobu, kdy se dělají účetní uzávěrky.
- Pan Ing. K. Kuneš vyjádřil skromnou pochvalu práce současného zastupitelstva.
Také se informoval na článek otištěný v Klatovském deníku dne 9.10.2006.
- Pan Josef Řeřicha vyzval p. Karla Kacerovského, aby se jako zastupitel vyjadřoval
slušně o zaměstnancích obce.

Na dotazy občanů odpověděl starosta obce přímo na zasedání. OZ vzali na vědomí.

•

Usnesení, závěr.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila ve 18.55 h.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení
z 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 11.10.2006
na OÚ v Chudenicích

Obecní zastupitelé schválili:
1. Prodej pozemku p.č. 771/7 v k.ú.Chudenice paní Veronice Mrázové za cenu dle
nabídky (22.000,- Kč) . Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku
bude hradit kupující.
2. Dodatek č.4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace "Základní škola a mateřská
škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.
Obecní zastupitelé vzali na vědomí:
3. Informaci starosty obce o předání dekretu o navrácení titulu městys obci Chudenice
dne 17.10.2006 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zúčastní se starosta
a místostarosta obce.
4. Děkovné dopisy manželů Marie a Petra Semerádových, bytem Klatovy a pana
Tkadlece, bytem Ústí nad Labem.
5. Připomínky občanů.
Obecní zastupitelé pověřili:
6. Starostu obce Bc.D.Klímu k připravení krátkodobého úvěru (příp. podepsání
směnky) na dofinancování rozpočtu obce. Doba splatnosti úvěru 1 rok, max. jeho
výše 500.000,- Kč. OZ schválili jednomyslně.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis

z 13. zasedání zastupitelstva Městysu Chudenice
konaného dne 3.11.2006
v sále restaurace
Stará škola v Chudenicích
(ustavující zasedání)
Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Ing. Karel Kuneš, Václav Hájek,
Ing. Karol Žák, Karel Kacerovský
Ověřovatelé: Ing. Karel Kuneš, Josef Kulich
Hosté: viz prezenční listina
Program:

1.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zahájení
Určení zapisovatele
Určení ověřovatelů zápisu
Zvolení mandátové komise
Kontrola osvědčení o zvolení členem/členkou zastupitelstva městysu
Chudenice
Složení slibu zastupitelů
Zvolení návrhové komise a způsobu provedení volby starosty,
místostarosty
a předsedů výborů a komisí
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba předsedů výborů a komisí pracujících při úřadu městysu Chudenice.
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájila v 18.30 h paní doktorka Jana Srbová.
Přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání, který OZ schválili jednomyslně.

•

Určení zapisovatele
OZ schválili desíti hlasy, jeden se zdržel hlasování, p. Vladimíra Svatoně
zapisovatelem.

•

Určení ověřovatelů zápisu
OZ schválili jednomyslně p. Josefa Kulicha a p. Ing. Karla Kuneše ověřovateli zápisu.

• Zvolení mandátové komise
Paní MUDr. Srbová navrhla jako členky mandátové komise paní Jaroslavu Rupertovou,
paní Jaroslavu Vostrou a paní Vladimíru Zoubkovou. Nikdo z dalších přítomných

členů nově zvoleného zastupitelstva nepodal protinávrh. Mandátová komise byla členy
OZ schválena jednomyslně ve výše uvedeném složení.
•

Kontrola platnosti osvědčení o zvolení členem/členkou zastupitelstva městysu
Chudenice
Členky mandátové komise potvrdily platnost komunálních a voleb konaných dne 20.21.10.2006 kontrolou zápisu o výsledku voleb a platnost "Osvědčení o zvolení
členem (členkou) zastupitelstva městysu Chudenice", které všichni zastupitelé
předložili ke kontrole. Osvědčení byly vydány Městským úřadem v Klatovech dne
23.10.2006.
OZ vzali na vědomí.

•

Složení slibu zastupitelů
Pan Kulich přečetl znění slibu zastupitele městysu Chudenice, všichni členové
zastupitelstva složili svůj slib do jeho rukou vyslovením slova "slibuji". Toto stvrdili
podpisem.

•

Zvolení návrhové komise a způsobu provedení volby starosty, místostarosty a
předsedů výborů a komisí
Paní doktorka Srbová navrhla Ing. K. Kuneše, p. J. Kulicha a p. J. Beníka do návrhové
komise. Složení návrhové komise bylo jednomyslně schváleno. Úkolem komise je
navrhnout kandidáty na volbu starosty a místostarosty.
MUDr. Srbová navrhla veřejný způsob, Ing. Kuneš tajný způsob volby starosty,
místostarosty a předsedů výborů a komisí.

veřejný
tajný

Průběh hlasování - způsob volby
Počet hlasů
pro
proti
7
4
4
7

zdrželi se
0
0

OZ zvolili sedmi hlasy veřejný způsob hlasování při volbě starosty, místostarosty
a předsedů výborů a komisí pracujících při obci.
•

Volba starosty
MUDr. Srbová požádala členy návrhové komise o seznámení OZ s jejich tipy na
starostu. Pan Kulich navrhl na funkci starosty obce Bc. Davida Klímu, p. Beník s jeho
návrhem souhlasil, Ing. Kuneš se zdržel.

Bc. David J. Klíma

Průběh hlasování - volba starosty
Počet hlasů
pro
proti
7
1

Starostou obce byl zvolen sedmi hlasy Bc. David J. Klíma.

zdrželi se
3

•

Volba místostarosty - od tohoto bodu programu řídil jednání nově zvolený
starosta obce Bc. David J. Klíma, který požádal členy návrhové komise o své
návrhy.
Pan Josef Kulich a p. Josef Beník navrhli na funkci místostarosty p. Vladimíra
Svatoně, Ing. Karel Kuneš navrhl Ing. Karola Žáka s tím, že navržený bude vykonávat
funkci za poloviční odměnu.
Průběh hlasování - volba místostarosty
Počet hlasů
pro
proti
Ing. Karol Žák
3
7
Mgr. Vladimír Svatoň
6
0

zdrželi se
1
5

Místostarostou obce byl zvolen šesti hlasy Mgr. Vladimír Svatoň.
•

Volba předsedů výborů a komisí zřizovaných obcí
Návrhy na funkce předsedů podal starosta obce, nikdo nepodal protinávrh.
OZ zvolili sedmi hlasy (0 proti, 4 se zdrželi) předsedou kontrolního výboru
p.Jiřího Volfa.
OZ zvolili sedmi hlasy (0 proti, 4 se zdrželi) předsedkyní finančního výboru
p.Václavu Soupírovou.
OZ zvolili sedmi hlasy (0 proti, 4 se zdrželi) předsedkyní kulturní a sociální komise
p. MUDr. Janu Srbovou.
Do funkce předsedy školské komise navrhl starosta obce Ing. Kuneše, který
kandidaturu nepřijal.
OZ jednomyslně schválili přeřazení volby předsedy této komise na příští zasedání OZ.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

V závěru zasedání starosta obce poděkoval za důvěru, kterou vyjádřili jeho volební straně
(kandidátce) občané Chudenic a spádových obcí během podzimních voleb. Slíbil, že nově
zvolené zastupitelstvo se bude pod jeho vedením i nadále snažit pokračovat v nastoleném
trendu vývoje obce a celého Chudenicka. Požádal protikandidáty o "zakopání válečné
sekery se vším všudy" a o pomoc při realizaci vytyčených cílů vycházejících z volebního
programu jeho strany ( volebním programem a jednacím řádem zastupitelstva se bude
zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání zast. městyse).

V závěru svého příspěvku "pod čarou" pozval všechny přítomné zastupitele a hosty na
bohoslužbu do kostela sv. Jana Křtitele, při které P. Adam Lodek požehná Chudenicku
práci nového zastupitelstva a v závěru složí starosta slavnostní slib.
Schůze skončila ve 19.05 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

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

Sejmuto:

Vyvěšeno:

Usnesení

z 13. zasedání zastupitelstva Městyse Chudenice
konaného dne 3.11.2006
v sále restaurace
Stará škola v Chudenicích
Zastupitelé městysu zvolili:
1. Zapisovatele p. Mgr. Vladimíra Svatoně.

2. Ověřovatele zápisu p. Josefa Kulicha a p.Ing. Karla Kuneše.
3. Mandátovou komisi ve složení: p. Jaroslava Rupertová, p. Jaroslava Vostrá
a p. Vladimíra Zoubková.
4. Veřejný způsob volby hlasování při volbě starosty, místostarosty a předsedů
výborů
a komisí pracujících při městysu.
5. Návrhovou komisi ve složení: p.Josef Kulich, p. Josef Beník a p. Ing. Karel Kuneš.
6. Starostou městysu p. Bc. Davida J. Klímu.
7. Místostarostu městysu p. Mgr. Vladimíra Svatoně.
8. Předsedu kontrolního výboru p. Jiřího Volfa.
9. Předsedkyni finančního výboru p. Václavu Soupírovou.
10. Předsedkyni kulturní a sociální komise p. MUDr. Janu Srbovou.
Zastupitelé městysu vzali na vědomí:
11. Platnost zápisu o výsledku komunálních a senátních voleb konaných ve dnech
20.10. až 21.10.2006.
12. Platnost "Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva městysu
Chudenice" p. Josefa Kulicha, Bc. Davida J. Klímy, Mgr. Vladimíra Svatoně,
MUDr.
Jany Srbové, Josefa Hájka, Václavy Soupírové, Jiřího Volfa, Josefa
Beníka, Ing.
Karla Kuneše, Ing. Karola Žáka a Karla Kacerovského.
13. Složení slibu zastupitele městysu Chudenice.
Zastupitelé městysu schválili:
14. Přeřazení bodu "volba předsedy školské komise" na příští zasedání OZ.

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

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

Zápis

ze 14. zasedání zastupitelstva Městyse Chudenice
konaného dne 22.11.2006
v zasedací místnosti Městyse v Chudenicích

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

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Ustanovení kontrolního výboru
Ustanovení finančního výboru
Ustanovení kulturně-sociální komise
Volba předsedy školské komise
Ustanovení školské komise
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání, který zastupitelé schválili
jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.
Všechny body usnesení byly splněny.

•

Ustanovení kontrolního výboru
Starosta obce navrhl členy výboru - p. Danuši Fendtovou a p. Josefa Beníka.
Nikdo nepodal protinávrh.
Průběh hlasování: 7 pro, 4 se zdrželi (p. Kuneš, p. Hájek, p. Žák, p.Kacerovský),
nikdo ze zastupitelů nebyl proti.
Zastupitelé schválili členy kontrolního výboru paní Danuši Fendtovou a pana Josefa
Beníka.

• Ustanovení finančního výboru
Starosta obce navrhl členy tohoto výboru - p.Václava Nováka, Ing.Miroslava Matějku a
paní Vladimíru Zoubkovou.
Ing. Kuneš vyslovil svou výhradu k panu Matějkovi.
Průběh hlasování: 8 pro, 3 se zdrželi (p.Kuneš, p.Kacerovský, p.Žák), nikdo nebyl proti.
Zastupitelé schválili členy finančního výboru paní Vladimíru Zoubkovou, pana Václava
Nováka a pana ing. Miroslava Matějku.

•

Ustanovení kulturně-sociální komise
Starosta obce navrhl členky komise - p. Ellen Davidovičovou a p.Janu Havlíčkovou.
Nikdo z přítomných členů nepodal protinávrh.
Průběh hlasování: 9x pro, 2 se zdrželi (Dr. Srbová, p. Kacerovský).
Zastupitelé schválili členkami komise paní Ellen Davidovičovou a paní Janu
Havlíčkovou.

•

Volba předsedy školské komise
Do funkce předsedy komise starosta obce navrhl Ing. Kuneše. Ten souhlasil, ale
vyslovil podmínku - získání mandátu na přípravu integrace chudenické školy s jinou
školou.
Na přímý dotaz starosty, co si ing. Kuneš představuje pod pojmem integrace naší

školy

s jinou školou, odpověděl: "Nyní nedokáži přímo odpovědět, informace by byly
teprve získávány a šlo by o spojení naší školy s jinou."
K integraci se přímo (odmítnutím) na zastupitelstvu vyslovili p.Kulich, p.Srbová,
Beník. Ostatní zastupitelé jejich názory nerozporovali.

p.

Starosta obce nastínil problematiku školy z jiné strany. Podle něho by měla škola přilákat
rodiče, např. rozšířením provozu školní družiny a mateřské školy, zřízením kroužků a
celkovým zviditelněním navenek. S integrací vyslovil svůj zásadní nesouhlas.
Další diskuse k tomuto bodu programu byla zaměřena na možné sloučení školské komise
s kulturně-sociální komisí. S tímto návrhem předstoupil p.Kulich, který dále
doporučil, aby členem školské komise byla taktéž ředitelka školy - nebylo nikým
rozporováno.
Paní doktorka Srbová vyslovila názor, že školská komise je duplicitní záležitostí,
když při škole pracuje rada školy.
Zastupitelé nedali Ing. Kunešovi mandát v jakékoliv věci vyjednávat a přesunuli tento
a následující bod programu jednání na další zasedání zastupitelstva - schváleno
jednomyslně.
Starosta obce Bc.D.Klíma oslovil Ing. Kuneše, zda by nechtěl pomoci při vybudování
stavební komise, která zde před lety pracovala a o její obnovení by se rád pokusil.
Zavázal se zajištěním schůzky na KÚ Plzeňského kraje, kde by jim oběma podali
potřebné informace. Jejich společná pracovní cesta byla předběžně dohodnuta na úterý
28.11.2006. S tímto termínem Ing. Kuneš souhlasil.

Ing. Kuneš nabídl svou pomoc občanům (podle potřeby) při zpracování a podání
kompletní stavební dokumentace na MěÚ v Klatovech.
•

Ustanovení školské komise
Tento bod programu byl přesunut na další zasedání zastupitelstva (viz výše).

•

Diskuse
a) Pan Hájek požádal o vyčištění nádrže v Bezpravovicích. Upozornil na společné
práce občanů při zvelebování obce.
b) Starosta obce informoval o konání lampionového průvodu 24.11.2006, výtvarné
soutěži dětí o nejlepší návrh "dětského hřiště" a nutné spolupráci občanů při
budování parku volnočasových aktivit u Sokolovny.
Paní Lukšanová nabídla pomoc svých synů se zpracováním projektu na tento park.
c) Bc. Klíma informoval o rekonstrukci kapliček v Úžlabí (část obce Chudenice)
a u Bažantnice.
Starosta pověřen vyjednáním převodu pozemku p.č. 50 do majetku obce.
Jedná se o pozemek, na kterém stojí kaplička sv. Václava u Bažantnice. Pokud
nedojde k převodu bezplatně , rozhodnutí o koupi bude projednáno zastupitelstvem.
Průběh hlasování: 10 pro, 1 se zdržel hlasování (Ing. K. Žák)
d) Ing. Kuneš požádal o dodržování klíče při určování ověřovatelů zápisu:
jeden bude vždy z kandidátky p. Maráka, resp. p. Kacerovského, druhý pak
z kandidátky p. starosty. Bude vyhověno, všichni zastupitelé souhlasili.
Pan Žák odmítl stát se ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání, proto byl Ing. Kuneš
požádán o ověřování zápisů za kandidátky p. Maráka a p. Kacerovského; ze třetí
kandidátky se budou zastupitelé pravidelně střídat.
e) MUDr. Srbová upozornila na špatný technický stav vodovodního potrubí (rozvod
teplé vody) v budově zdravotního střediska. Paní doktorka nabídla svoji finanční
spoluúčast při řešení tohoto technického problému.
OZ vzali na vědomí.
f) Pan Josef Beník navrhl spolupráci s Lesy ČR při opravě Kuchyňky. Prvotně bude
nutné zajistit převod této budovy a okolního pozemku do majetku obce.
g) Paní V. Soupírová upozornila na nutnou opravu zvoničky v Býšově.
Na opravu zvoničky v Bezpravovicích upozornil p. V. Hájek. Koordinace opravy se
ujal p. J. Beník.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila v 19.35 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

…………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Usnesení

ze 14. zasedání zastupitelstva Městyse Chudenice
konaného dne 22.11.2006
v zasedací místnosti Městyse Chudenice

Zastupitelé městyse zvolili:
1. Členy kontrolního výboru paní Danuši Fendtovou a pana Josefa Beníka.
2. Členy finančního výboru paní Vladimíru Zoubkovou, pana Václava Nováka a pana
Ing. Miroslava Matějku.
3. Členky kulturně-sociální komise paní Ellen Davidovičovou a paní Mgr. Janu
Havlíčkovou.

Zastupitelé městyse vzali na vědomí:
4. Připomínky pana Václava Hájka k vyčištění vodní plochy v Bezpravovicích.
5. Termín a program pracovní cesty p.Klímy a p Kuneše (stavební komise) na KÚ
Plzeňského kraje.
6. Postup při opravách kaplí v části obce Chudenice Úžlabí a u Bažantnice.
OZ pověřili starostu obce vyjednáním převodu pozemku p.č. 50 (pozemek, na
kterém stojí kaple sv. Václava u Bažantnice) do majetku obce
7. Termín a místo konání lampionového průvodu, soutěž dětí o nejlepší návrh
parku volnočasových aktivit.
8. Nabídku paní Lukšanové při zpracování projektové dokumentace pro park
volnočasových aktivit u sokolovny.
9. Informaci Dr. Srbové o špatném tech. stavu vodovodu (rozvod teplé vody) ve
zdravotním středisku a její nabídku finanční spoluúčasti při řešení tohoto problému.
10. Špatný tech. stav zvoniček v Býšově a v Bezpravovicích. Zajištěním opravy
zvoničky v Bezpravovicích byl pověřen p. J. Beník.

Zastupitelé městyse schválili:
11. Přeřazení bodů "Volba předsedy školské komise" a "Ustanovení školské komise"
na další zasedání zastupitelstva.
12. Klíč pro určování ověřovatelů zápisu zastupitelstva městyse: jeden z ověřovatelů
bude vybrán vždy ze zvolených zastupitelů kandidátky p. Maráka nebo
p. Kacerovského, druhý z kandidátky starosty obce.

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

Zápis

z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 20.12.2006
v zasedací místnosti městyse

Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Josef Kulich,
Václava Soupírová, Jiří Volf, Josef Beník, Václav Hájek, Ing. Karol Žák,
Karel Kacerovský (od 19.10 h)
Nepřítomni: Ing. Karel Kuneš (služební cesta)
Ověřovatelé: MUDr. Jana Srbová, Ing. Karol Žák
Hosté: p. V. Lukšanová, p. V. Janeček, p. P. Doicsar, p.J.Vlčková
Program:

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Rozpočtové provizorium na r. 2007
Úprava rozpočtu k 31.12.2006
Prodej čp. 16
Školská komise
Ostatní organizační záležitosti
Usnesení
Závěr

•

Schůzi zahájil v 18.00 h starosta obce Bc. David J. Klíma.
Přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a požádal o doplnění programu
jednání o tyto body: "Úprava vodného a stočného" a "Schválení Návrhu darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene + ostatní související listiny - hřbitov,
kaple sv. Anny v k. ú. Chudenice". Změna programu schválena jednomyslně.

•

Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl starosta obce.

•

Rozpočtové provizorium na r. 2007
Paní Jana Vlčková seznámila zastupitele s postupem při sestavování a schvalování
rozpočtu obce, resp. rozpočtového provizoria a vysvětlila jejich strukturu.
Ing. Žák podal informaci o "sloučení" fotbalového oddílu a požádal o navýšení
příspěvku pro TJ Sokol Chudenice.
Starosta obce připomněl, že rozpočtové provizorium a následný rozpočet bude
sestavován v duchu maximálních úspor, proto budou podporovány pouze dotační
programy, ve kterých je již obec zavedena. Zároveň ale nabídl svoji pomoc
s vyplněním žádosti o poskytnutí účelové dotace z kraje či MŠMT.
Během projednávání tohoto bodu se dostavil p. K. Kacerovský (v 19.10 h)

Průběh hlasování: 9x pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a p. Kacerovský
nehlasoval.
Při kontrole bylo zjištěno chybné označení u položky "ČOV a vodovod" - místo
chybného Záblatí bude uvedeno správně Kout.
•

Zastupitelé se seznámili a jednomyslně schválili úpravu obecního rozpočtu
k 31.12.2006.

•

Prodej čp. 16
Starosta obce Bc.Klíma informoval zastupitele o ukončení nájemní smlouvy (ze strany
nájemníků) na pronájem budovy Kampeličky (čp.16).
Z důvodu zhoršujícího se technického stavu bude potřebovat Kampelička v poměrně
krátké době velké investice. Avšak na opravy tohoto rozsahu nemá obec, ani
v dohledné době nebude mít, finanční prostředky (z důvodu splácení úvěrů obce na
plynofikaci a hrozba vrácení dotace + penále, snížení plateb od státu díky novému
rozložení daní...).
Z výše uvedených důvodů podal starosta obce návrh na prodej tohoto obecního
majetku.
Průběh hlasování (schválení prodeje a určení ceny):
a) Pro prodej bylo 9 zastupitelů, p. Kacerovský se zdržel, nikdo nebyl proti.
b) Pro prodejní cenu 1.000.000,- Kč. (jiná nebyla navržena) bylo 8 pro, nikdo nebyl
proti, dva se zdrželi hlasování (Ing. Žák, p. Kacerovský).

•

Školská komise
Tento bod programu byl přeřazen na další zasedání zastupitelstva - schváleno
jednomyslně.

•

Ostatní organizační záležitosti
a) Úprava vodného a stočného
OZ byli seznámeni s výrobní cenou 1 m3 (27,-Kč vodné a 15,- Kč stočné, celkem
42,- Kč), s ročním poplatkem ve výši 72.000,- Kč za povolení čerpat podzemní
vodu (vybírá Celní správa).
Obec čeká v následujících létech např. dostavba vodovodu a kanalizace, opravy,
rekonstrukce stávajících sítí a modernizace provozu ČOV, výkup pozemků pod
ČOV a pod vrty.
Finančním zdrojem, i podle stanoviska zástupců Plzeňského kraje, má být pro
každou obec výběr poplatků za dodávku pitné a odvod splaškové vody.
Průběh hlasování: (celková cena 42,-/m3 z toho vodné 27,- Kč, stočné 15,- Kč).
Pro 7, proti 2 (Ing.Žák, K.Kacerovský), p.Hájek se zdržel hlasování.
Cena za pronájem vodoměru se nemění.

b) Starosta obce předal předsedům výborů finančního a kontrolního stanovisko

právního oddělení KÚ Plzeňského kraje k práci dotčených orgánů obce. Tito
vzali na vědomí.
c) OZ jednomyslně schválili oddávajícími starostu a místostarostu obce.
d) Splátkový kalendář (p. Josef Prantl, bytem Slatina 23)
Bc. Klíma, starosta obce, pověřil JUDr. Popela, právního zástupce obce, vyřízením
uznání dluhu p.J.Prantla obci. (Výše obecní pohledávky je 8.000,- Kč). Tento
jmenovaný uznal a požádal OZ o schválení splátkového kalendáře (od března 2007,
500,- Kč/měsíc).
Ing. K. Žák navrhl zvýšit tuto částku na 800,- Kč/měsíc (dluh bude splacen v tomto
kalendářním roce).
OZ jednomyslně schválilo tento návrh a stanovilo p. Josefu Prantlovi splátkový
kalendář na umoření obecní pohledávky. Výše měsíční splátky bude 800,- Kč.
e) Žádost p. Petru Doicsara, bytem Lučice 3 o pronájem event. odprodej pozemku
p.č. 44/1 v k.ú. Slatina.
OZ se seznámili (podle katastrální mapy) s polohou pozemku p.č. 44/1 v k.ú.
Slatina. Pan Doicsar, přítomný jednání, vysvětlil svůj podnikatelský záměr s tímto
pozemkem - zřízení skladu dřeva v dolní části pozemku.
Průběh hlasování: Pro pronájem pozemku p.Doicsarovi byli 4 zastupitelé, 5 bylo
proti, jeden se zdržel hlasování.

f) Pronájem hájenky
Pan Václav Janeček požádal o pronájem hájenky v době od 27.12.2006 do
3.1.2007. O tomto bude sepsána nájemní smlouva, cena za pronájem 500,- Kč +
režie).
Průběh hlasování: schváleno jednomyslně.
Pan Aleš Navrátil požádal o pronájem hájenky na dobu neurčitou. Na jednání
zastupitelstva se nemohl dostavit osobně (omluven p.V.Janečkem). Rozhodnutí
v této věci bylo odloženo na další zasedání zastupitelstva městyse, na toto bude
pozván p. Navrátil - schváleno jednomyslně.
g) OZ vzali na vědomí Usnesení samosoudce Okresního soudu v Klatovech ze dne
18.12.2006 v trestní věci odsouzeného Lukáše Košana - nařizuje výkon trestu
obecně prospěšných prací ve výměre 150 hodin.
h) OZ jednomyslně schválili prodloužení smlouvy mezi obcí a NPÚ České
Budějovice na bezplatnou zápůjčku předmětů do expozice Muzea Josefa
Dobrovského.
i) OZ jednomyslně schválilo Návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného
břemene + ostatní související listiny - hřbitov, kaple sv. Anny v k. ú.
Chudenice. Obec bude hradit náklady spojené se sepsáním smlouvy a s převodem.

•

Usnesení, závěr
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí s přijatým usnesením.

Schůze skončila v 21.10 hod.
Zapsal: Mgr. V. Svatoň

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

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

Usnesení

z 15. zasedání zastupitelstva Městyse Chudenice
konaného dne 20.12.2006
v zasedací místnosti Městyse Chudenice

Zastupitelé městyse schválili:

1. Rozpočtové provizorium na r. 2007.
2. Úpravu rozpočtu k 31.12.2006.
3. Prodej budovy čp.16 (Kampelička), prodejní cena 1.000.000,- Kč, informace o
záměru s obecním majetkem bude vyvěšena obvyklým způsobem. Dále budou
zveřejněny na vybraných serverech poskytující služby spojené s prodejem
nemovitostí.
4. Zvýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2007 na 42,- Kč. Z toho činí vodné 27,Kč, stočné 15,- Kč. Cena za pronájem vodoměru se nemění.
5. Přeřazení bodu školské komise na další zasedání zastupitelstva městyse.
6. Prolongaci smlouvy mezi obcí a NPÚ České Budějovice na bezplatnou zápůjčku
předmětů do expozice Muzea Josefa Dobrovského.
7. Návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene + ostatní
související listiny - hřbitov, kaple sv. Anny v k. ú. Chudenice. Obec uhradí náklady
spojené se sepsáním smlouvy a s převodem. Věcné břemeno se týká práva konat
mše (v kapli a před ní) a práva bezúplatného užívání hrobových míst kněží a
patronů.
8. Pronájem budovy hájenky p. V. Janečkovi ve dnech 27.12.2006 - 2.1.2007. Cena
500,- Kč + režie.
Pozvání p. Aleše Navrátila, zájemce o pronájem hájenky, na další zasedání
zastupitelstva.
9. Přeřazení bodu "školská komise" na další jednání zastupitelstva.

Zastupitele městyse vzali na vědomí:
10. Usnesení samosoudce Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. 12. 2006 v trestní
věci odsouzeného Lukáše Košana.

Zastupitelé městyse zamítli:
12. Pronájem, popř. odprodej pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Slatina p. Petru Doicsarovi.

…………………………………………….

………………………………………..

Mgr. Vladimír Svatoň
místostarosta městyse

Vyvěšeno:

Bc. David J. Klíma
starosta městyse

Sejmuto:

