Městys Chudenice

Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.12.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:04 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 8 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, Mgr. Vladimír
Svatoň, Ing. Marie Šavlová, David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
MUDr. Jana Srbová (neomluvena), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven), Bc. David Klíma (omuven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Macána a V. Svatoně a zapisovatele D. Žáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Předsedající informoval o plnění usnesení. Nikdo
neměl žádné dotazy, či připomínky.

III. Program jednání, návrhy na doplnění a schválení programu
jednání
Předsedající přednesl návrh programu jednání avizovaný v Pozvánce na zasedání zastupitelstva.
Vyzval přítomné zastupitele k jeho případnému doplnění. Nikdo z přítomných žádný návrh nevznesl.

Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Rozpočtové opatření č. 10/2017,
Projednání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010na akci „Sokolovna Chudenice
čp. 136“,
Diskuze,
Kontrola usnesení a závěr.

Stránka 1 z 3

Městys Chudenice
Výsledek hlasování:

Usnesení č. 2017-8-1:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo schválilo program jednání.

IV. Rozpočtové opatření č. 10/2017
M. Šavlová informovala o vybraných položkách rozpočtového opatření. V příjmech došlo k navýšení
zejména u DPH cca o 400tis. Kč, Dotace od PK na okna v MŠ 270tis., Stočné 50tis., Zámek 20tis.,
Bolfánek pojistá náhrada 92.860,- Kč, bytová výstavba-nájmy 322.111,-Kč, Hasiči dar od Asavetu
50tis. a další drobné příjmy. Celkem se příjmy navýšují o 1.291.302,- Kč a výdaje o 160.113,-Kč.
Jan Přibáň vznesl dotaz, co se stalo na Bolfánku, že byla nějaká pojistná událost. Došlo k plnění ze
strany pojišťovny, protože došlo k poškození bleskem zařízení EPS. Nikdo jiný neměl žádné jiné
dotazy.

Usnesení č. 2017-8-2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017.

V. Projednání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010 na akci „Sokolovna
Chudenice čp. 136“
Předsedající vysvětlil, že při provádění rekonstrukce střechy došlo k nepředpokládaným pracím na
Sokolovně, a tím došlo k provedení víceprací. Z tohoto důvodu došlo i k navýšení rozpočtu na realizaci
projektu. Došlo také k drobnému pochybení projektanta při koncipování projektu, kdy tento opoměl
započítat do projektu demontáž střešní krytiny a montáž a demontáž lešení, které také muselo být
postaveno ve vetším rozsahu. Veškeré vícepráce byly konzultovány i se stavebním a památkovým
úřadem a odpovídají skutečnosti.
D.Žák vznesl dotaz, kdo provádí stavební dozor tohoto projektu. Předsedající vysvětlil, že dle jeho
informací na tento projekt stavební dozor nemusí být, protože v tomto případě ani není nutný, neboť
firma provádějící práce je certifikovaná firma, která za všechny provedené práce ručí.
Zastupitelům byl předložen soupis víceprací v celkové výši 259.727,- Kč, který byl podroben analýze.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke hlasování o tomto dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-8-3:
Zastupitelstvo schválilo sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010 na akci
„Sokolovna Chudenice čp. 136“, ve výši a v rozsahu předložené cenové nabídky.

VI. Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi. Nikdo neměl žádné dotazy, či příspěvky.

VII. Kontrola usnesení a závěr
M. Bezděk přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Cenová nabídka k dodatku SoD č. 2017010

Na zasedání byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách
městyse Chudenice (www.chudenice.info) a dále je i v elektronické podobě uložena na
úřadu městyse.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12. 2017

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

David Žák

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

dne 29.12.2017

Jindřich Macán

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

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

Mgr. Vladimír Svatoň

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 29.1.2018
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