Městys Chudenice

Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.6.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, MUDr. Jana Srbová
(od 19:27), Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Bc. David Klíma (neomluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Přibáně a D. Žáka a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění
usnesení námitek, ani doplnění.
V poptávkovém řízení na opravu střechy sokolovny zvítězila firma Tesařství Václav Matějka z Úboče.
Bude podepsána smlouva o dílo.
Na výměnu oken v MŠ byla vybrána firma Rednex a byla podepsána smlouva o dílo.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Předsedající navrhl doplnit jednání o body:
- Přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu Mikrogranty PK Podpora a
oživení kulturních aktivit v roce 2017. Bylo přiznáno 10 tis. Kč.
- Projednání přijetí dotace z Plzeňský kraj – bezpečný kraj – na bezpečnostní radary. Přiznáno bylo 70
tis. Kč.
Dále se zastupující ředitelka MŠ, paní Rišková omluvila z účasti na zasednání ze zdravotních důvodů.
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Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r. 2016,
Projednání podpisu smlouvy s firmou DAKAN na vykonání přezkoumání hospodaření
městyse za r. 2017,
VI)
Projednání nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2016,
VII)
Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2016,
VIII) Rozpočtové opatření č. 5/2017,
IX)
Projednání žádosti ZO ČSV Chudenice o dotaci z programu podpory spolků,
X)
Projednání žádosti o vyjádření k PD na zásobování elektrickou energií pro nové odběry
v lokalitě Vyšensko,
XI)
Projednání návrhu na pořízení změny č.1 ÚP Chudenice,
XII)
Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 128/7 za účelem stavby RD,
XIII) Představení zastupující ředitelky MŠ,
XIV)
Přijetí dotace na připojení vrtu HV 6,
XV)
Projednání přijetí dotace z Plzeňský kraj – bezpečný kraj,
XVI)
Přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu Mikrogranty
PK Podpora a oživení společenských a kulturních aktivit v roce 2017,
XVII) Projednání žádosti MUDr. Zuzany Kováříkové o nájemní smlouvu na provozování
ordinace gynekologie a porodnictví,
XVIII) Diskuze,
XIX)
Kontrola usnesení a závěr.
Výsledek hlasování:
Pro
Program jednání byl schválen.

IV.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.
2016

Účetní Vlčková stručně seznámila s výsledky přezkoumání firmou DAKAN. Omylem došlo k tomu, že
z majetku obce nebyl vyřazen byt č. 307/7, který byl prodán. Tato chyba bude opravena v účetních
knihách za rok 2017.
Od 1.1. 2018 nabydou účinnost opatření pozastavující obcím převod podílu z výnosu sdílených daní
v případě nesnižování dluhu. Pokud zadlužení obce překročí 60% průměru jejích příjmů za poslední
čtyři roky, bude nucena navýšit splácení dluhu. Pokud toho nebude schopna, bude stát pozastavovat
5% příjmu z rozpočtového určení daní, které budou použity na splácení dluhu. Zadlužení Chudenic je
aktuálně na úrovni 129% průměru za poslední čtyři roky. Celorepublikový průměr je cca 17%. Reálně
hrozí, že budeme od příštího roku nuceni zvýšit úhradu dluhů o cca 800 tis. Kč za rok.

Usnesení č. 2017-3-1:
2016.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok
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V.

Projednání podpisu smlouvy s firmou DAKAN na vykonání přezkoumání
hospodaření městyse za r. 2017

Předsedající – s prací firmy DAKAN jsme spokojeni a rovněž cena je příznivá. Doporučil další
spolupráci s touto společností.

Usnesení č. 2017-3-2:
Zastupitelstvo schválilo sepsání smlouvy s firmou DAKAN na přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2017-3-2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

19:27 Na jednání se dostavila MUDr. J. Srbová

Usnesení č. 2017-3-3:
Zastupitelstvo schválilo provedení nápravných
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-3 bylo schváleno.

VI.

Proti

0

opatření

ke

Zdrželi se

zprávě

o

výsledku

0

Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2016

Účetní Vlčková seznámila s nejdůležitějšími položkami závěrečného účtu za rok 2016.
Na běžném účtu je k 1.1. 2017 cca 3.5 mil, zatímco v roce 2014 byl čerpán kontokrent ve výši 1 mil.
Kč a dále byly evidovány závazky a faktury po splatnosti.

Usnesení č. 2017-3-4:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-4 bylo schváleno.

VII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání účetní závěrky městyse za rok 2016

Účetní Vlčková informovala o vybraných položkách účetní závěrky.
Výsledek hospodaření městyse je +6.345.815 Kč před zdaněním.

Usnesení č. 2017-3-5:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2016.
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VIII.

Rozpočtové opatření č. 5/2017

J. Vlčková informovala o vybraných položkách rozpočtového opatření.

Usnesení č. 2017-3-6:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.

IX.

Projednání žádosti ZO ČSV Chudenice o dotaci z programu podpory spolků
a neziskových organizací.

Předsedající přečetl žádost o dotaci jako příspěvek na uspořádání oslavy k výročí 110 let spolku ve
výši 10 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-3-7:
Zastupitelstvo schválilo dotaci pro ZO ČSV Chudenice ve výši 10.000 Kč z Programu
podpory spolků a neziskových organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-7 bylo schváleno.

X.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti o vyjádření k PD na zásobování elektrickou energií pro
nové odběry v lokalitě Vyšensko

Předsedající – jedná se o podzemní vedení kabelů.

Usnesení č. 2017-3-8:
Zastupitelstvo schválilo projektovou dokumentaci na zásobování elektrickou energií pro
lokalitu Výšensko.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-8 bylo schváleno.

XI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání návrhu na pořízení změny č.1 ÚP Chudenice

Předsedající přečetl žádost O. Macána. Veškeré náklady související se změnou Územního plánu ponese
žadatel.

Usnesení č. 2017-3-9:
Zastupitelstvo schválilo návrh na pořízení změny č.1 v ÚP Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2017-3-9 bylo schváleno.

Proti

1

Zdrželi se

1
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XII.

Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 128/7 za účelem stavby RD

Předsedající přečetl žádost o koupi pozemku, který je v majetku městyse.

Usnesení č. 2017-3-10:
Zastupitelstvo schválilo přesunutí bodu č.12 (Projednání žádosti o koupi pozemku p.č.
128/7) na některé z dalších zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-10 bylo schváleno.

XIII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Představení zastupující ředitelky MŠ

Paní Rišková se omluvila z jednání ze zdravotních důvodů.

XIV.

Projednání přijetí dotace na připojení vrtu HV 6

Předsedající – jedná se o vrt pod silnicí na Slatinu. Vrt je silný a připravený k připojení. Pomohl by v
současné komplikované situaci s vodou. Odhadní cena realizace je 3.143.667 Kč, přičemž Státní fond
Životního prostření poskytuje dotaci ve výši 70%, tedy max. 2.200.567 Kč.
Důležité termíny - zahájení stavby od 1.6.2017, dokončení 31.12.2017, předložení ZVA nejpozději
31.3.2018.

Usnesení č. 2017-3-11:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
2.200.567,- Kč, na připojení vrtu HV6 s pitnou vodou v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-11 bylo schváleno.

XV.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání přijetí dotace z programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj

Předsedající - jedná se o zřízení orientačních radarů na měření rychlosti v Chudenicích, Lučici a
Slatině. Přiznáno je 70 tis. Kč, žádost byla na 136,7 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-3-12:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje v rámci programu Plzeňský kraj
– bezpečný kraj na pořízení orientačních měřičů rychlosti v obcích Chudenice, Lučice a
Slatina.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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XVI.

Přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu
Mikrogranty PK Podpora a oživení společenských a kulturních aktivit v roce
2017

Předsedající – jedná se o akce jako např. průvod panenek, oživené prohlídky a pod. Žádali jsme o 20
tis Kč, přiznáno bylo 10 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-3-14:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z
programu Mikrogranty PK Podpora a oživení kulturních aktivit v roce 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-14 bylo schváleno.

XVII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti MUDr. Zuzany Kováříkové o nájemní smlouvu na
provozování ordinace gynekologie a porodnictví,

Předsedající informoval o žádosti MUDr. Štěpánka o ukončení nájemní smlouvy. MUDr. Kováříková by
chtěla v praxi MUDr. Štěpánka pokračovat.

Usnesení č. 2017-3-13:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových
(gynekologické ordinace) v budově zdravotního střediska č.p. 246.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-13 bylo schváleno.

XVIII.

Proti

0

Zdrželi se

prostor

0

Další organizační záležitosti

Žádné další organizační záležitosti se nevyskytly

XIX.

Diskuze

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
Proběhla diskuze týkající se částečné rekonstrukce prostor v ordinaci praktického lékaře. Do budoucna
je ke zvážení zřízení bezbarierového přístupu na WC.

XX.

Kontrola usnesení a závěr

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Závěrečný účet za rok 2016
Účetní závěrka za rok 2016
Rozpočtové opatření č.5/2017

Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě
městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 18.7. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Jan Přibáň

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

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

David Žák

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 24.7.2017
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