Městys Chudenice

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.9.2017 v zasedací místnosti úřadu
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č. 2017-05-7
č. 2017-05-8
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č. 2017-05-14

č. 2017-05-15

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
- schválilo doplnění/úpravu programu zasedání Zastupitelstva městyse,
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.6/2017,
- a) neschválilo úhradu faktury č. 015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě
Pegisan,
- b) neschválilo úhradu faktury č. 015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě
Pegisan,
- neschválilo žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové dokumentaci
na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské sítě
na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/77, 127/82,
127/119, 127/131 kat. území Chudenice, a pověřilo starostu k vrácení žádostí
a k dopracování podkladů,
- schválilo žádost firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro následnou
realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí,
- schválilo poskytnutí individuální účelové dotace z „Programu na podporu
činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ pro Divadlo Rynek, z.s. ve výši
5.000,-Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
- schválilo žádost firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou energií
pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
- schválilo souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se vstupem na

pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s údržbou
dřevinných břehových porostů drobného toku k akci BP Bělýšovský potok údržba břehového porostu,

- neschválilo žádost manželů Engelových o směnu pozemku v k.ú.
Bezpravovice,
- schválilo návrh na pořízení změny č.1 Územního plánu městyse Chudenice,
- schválilo odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož součástí je
stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
- schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-Kč MŠ Chudenice určeného k
hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy,
- schválilo přijetí dotace z 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu - Stanice IZS s názvem „Požární zbrojnice Chudenice“ ve výši
14.527.093,50 Kč,
- schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro SDH
Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl ve výši
15 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv k těmto dotacím,
- schválilo bezúplatný převod hasičského automobilu Škoda Felicia SPZ: PMU25-96 ve vlastnictví městyse Chudenice jiné jednotce SDH, popř. vyhlášení
záměru k prodeji.

…………………………………..
Martin Dolejš
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