Městys Chudenice

Zápis
ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 19.3.2018 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:35 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, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Vladimír Svatoň (neomluven), Bc. David Klíma (neomluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Srbovou a J. Macána 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 neměl žádné námitky či doplnění.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Předsedající navrhl doplnění jednání o bod: Projednání kupní smlouvy na nákup kontejnerů a
štěpkovače.

Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Projednání upraveného návrhu plánovací smlouvy se společností WB Real SE na
výstavbu 16-ti stavebních parcel na Bojišti.
2x žádost ČZS Chudenice o dotaci z PPČaA spolků a neziskových organizací
Projednání žádosti PK o účelovou dotaci na dopravní obslužnost.
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VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)

VII) Projednání prohlášení o shodě na průběhu hranic a pozemků.
Projednání dodatku č.2 smlovy se ZŠ a MŠ Švihov.
Projednání žádosti o schválení účetní uzávěrky MŠ za rok 2017.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 11/2017.
Projednání kupní smlouvy na nákup kontejnerů a štěpkovače.
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:
Pro
Program jednání byl schválen.

IV.

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Projednání upraveného návrhu plánovací smlouvy se společností WB
Real SE na výstavbu 16-ti stavebních parcel na Bojišti

Předsedající a p. Schejbal ze společnosti WB Real SE se vyjádřili k různým dotazům týkajících se
tohoto projektu. Mělo by být vytvořeno 16 parcel o velikostech 750-1000m 2.
Na náklady obce bude dle pozměněné smlouvy zhotovena pouze finální asfaltobetonová vrstva
vozovky. Plynové potrubí nebude v komunikaci uloženo.
Začátek zahájení stavebních prací se předpokládá ke konci roku 2018.
Vše bylo ze strany starosty konzultováno s panem Karlem Macánem, který smlouvu doporučil ke
schválení.

Usnesení č. 2018-2-1:
Zastupitelstvo schválilo ratifikaci plánovací smlouvy se společností WB Real SE, v
souvislosti s vybudováním a financováním nové veřejné infrastruktury pro výstavbu 16-ti
rodinných domů v lokalitě Na Bojišti v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-1 bylo schváleno.

V.

Proti

0

Zdrželi se

0

2x žádost ČZS Chudenice o dotaci z PPČaASaNO

Předsedající přečetl žádost o dotaci z PPČaASaNO spolků od ZO ČZS Chudenice na spolufinancování
zájezdu do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Žádost o příspěvek ve výši 15.000 Kč. Dále přečetl
žádost o dotaci ve výši 35.000,- Kč na nákup drtiče ovoce do moštárny. Tato žádost ale nesplňuje
podmínky dotačního programu. Zastupitelstvo se tedy jednohlasně dohodlo na zakoupení drtiče z
vlastních prostředků až do výše 35.000,- Kč, kdy tento drtič zůstane majetkem městyse a zahrádkáři
jej budou využívat pro svoji činnost.

Usnesení č. 2018-2-2:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků
a neziskových organizací“ ZO ČZS Chudenice ve výši 15.000,- Kč na akce spolku, a
sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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Usnesení č. 2018-2-3:
Zastupitelstvo neschválilo žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu činnosti a
akcí spolků a neziskových organizací“ ZO ČZS Chudenice ve výši 35.000,- Kč na nákup
drtiče ovoce do moštárny, a rozhodlo o zakoupení drtiče na náklady městyse.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-3 bylo schváleno.

VI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti PK o účelovou dotaci na dopravní obslužnost

Předsedající přečetl žádost Plzeňského kraje o dotaci ve výši 50.820,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti.

Usnesení č. 2018-2-4:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 50.820,- Kč pro Plzeňský kraj,
na zajištění dopravní obslužnosti.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-4 bylo schváleno.

VII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání prohlášení o shodě na průběhu hranic a pozemků

Předsedající vysvětlil, že se jedná o úpravu pozemků p.č. 1966/6 a 1966/5 za prodejnou COOP v
Chudenicích, kdy pan Josef Kacerovský s manželkou mají v úmyslu, z důvodu chyby v katastrálním
zaměření, nechat přesně geometricky zaměřit jejich garáž a případný pozemkový rozdíl odkoupit.
Mělo by se jednat asi o 4m 2. V této souvislosti bude nutno po zaměření pozemků vyhlásit záměr
prodeje.

Usnesení č. 2018-2-5:
Zastupitelstvo schválilo Prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p.č. 1966/6 a
1966/5 v k.ú.městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-5 bylo schváleno.

VIII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání dodatku č.2 smlovy se ZŠ a MŠ Švihov

Předsedající vysvětlil, že z důvodu nadměrné administrativy požádalo město Švihov o ukončení
přispívání městyse Chudenice na žáky docházející do MŠ a ZŠ Švihov, čehož se tento dodatek týká.

Usnesení č. 2018-2-6:
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě se ZŠ a MŠ Švihov.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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IX.

Projednání žádosti o schválení účetní uzávěrky MŠ za rok 2017

M. Šavlová seznámila s významnými položkami z účetní uzávěrky. Zastupující ředitelka MŠ požádala o
rozdělení kladného hospodářského výsledku do:
- do fondu odměn ve výši 20 tis. Kč.
- do rezervního fondu ve výši 33.352 Kč

Usnesení č. 2018-2-7:
Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku MŠ Chudenice a
hospodářského výsledku do fondu odměn a do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-7 bylo schváleno.

X.

Proti

0

Zdrželi se

rozdělení

kladného

0

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

Účetní městyse paní J. Vlčková vysvětlila problematiku sociálního fondu. Konstatovala, že je
vyrovnaný.

Usnesení č. 2018-1-8:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-8 bylo schváleno.

XI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Předsedající a paní Vlčková vysvětlila problematiku rozpočtového opatření. V rámci projednání tohoto
opatření již byla na minulém zasedání odsouhlasena kompecence starostovi k provedení. Provedeno
bylo, do současnosti beze změn, v podstatě bude v tomto znění promítnuto do Závěrečného účtu, a
nyní postačuje jeho provedení pouze vzít ze strany zastupitelstva na vědomí.

Usnesení č. 2018-2-9:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017.

XII.

Projednání kupní smlouvy na nákup kontejnerů a štěpkovače

Předsedající - městys získal dotaci na pořízení kontejnerů, hákového nosiče kontejnerů a štěpkovače.
D. Žák dopřesnil informace - Dotace z Operačního programu Životní prostředí bude poskytnuta až do
výše 1.700 tis., kdy pokryje 85% z celkové pořizovací částky. Výběrové řízení vyhrála společnost
Arrow Agri, s.r.o. s cenou 1.686.100,- Kč bez DPH. Jedná se o pořízení hákového nosiče kontejnerů za
traktor, 10ks kontejnérů a drtič (štěpkovač) biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Kontejnery
budou rozmístěny v Chudenicích a spádových obcích a budou určeny pro sběr (BRKO). Jeden
popelnicový kontejner s víky nahradí stávající u hřbitova. Termín dodání je nejpozději do 30.6.2018.

Usnesení č. 2018-2-10:
Zastupitelstvo schválilo ratifikaci smlouvy se společností Arrow-Agri, s.r.o v souvislosti s
nákupem hákového nosiče kontejnerů, 10ks kontejnerů a drtiče biologicky rozložitelného
odpadu (BRKO) v celkové hodnotě 1.686.100,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2018-2-10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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XIII.

Další organizační záležitosti

Předsedající informoval zastupitelstvo o tom, že uzavřel havarijní pojištění na nové hasičské vozidlo
Mercedes-Benz Sprinter s využitím stávající smlouvy s pojišťovnou Generalli.
Dále informoval, že výběr dodavatele na připojení vrtu HV6 proběhne v nejbližší době. Cílem je
zvýšení kapacity vodních zdrojů do letního období.
V důsledku silných mrazů došlo k sérii havárií na vodovodním řadu. V ulici na Bojišti byla čtyři
nefunkční (neuzavíratelná) šoupata, takže nebylo možné stanovit, ve které větvi k úniku vody
docházelo. Šoupata byla vyměněna. Následně bylo zjištěno poškození čtyř vodoměrů, kdy došlo k
jijich opravám a vodovodní systém je opět plně funkční. Žádné další záležitosti k projednání nebyly
navrženy.

XIV.

Diskuze

J. Srbová - proč byl poražen strom ve spodní části Kvapilovy ulice?
Předsedající – strom byl poražen na základě dendrologického posudku z důvodu nebezpečí ohrožení
života a zdraví osob a majetku.
J. Srbová - jaká je situace v MŠ?
Předsedající - situace v MŠ je komplikovaná. Paní zastupující ředitelka Rišková a ostatní zaměstnanci
se rozcházejí v názorech. Městys má velmi omezené možnosti jak zasáhnout. Prakticky veškeré
kompetence k vyšetření a řešení problému má Česká školní inspekce. Vzhledem k rozsahu diskuze
není tato dopodrobna zaznamenána. Je k dispozici ve formě audiozáznamu. Ze strany vedení městyse
bude vyvynuta veškerá dostupná iniciativa a součinnost ČŠI k vyřešení celé záležitosti.

XV.

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 20:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Usnesení č. 2/2018
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání
4) Rozpočet sociálního fondu
5) Rozpočtové opatření č. 11/2017
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 19.3.2018
Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Ověřovatelé:

MUDr. Jana Srbová

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

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

Jindřich Macán

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 23.3.2018
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