Městys Chudenice

Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.12.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 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 7 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 (od 18:42), Ing. Marie Šavlová, David Žák

Nepřítomní zastupitelé:
MUDr. Jana Srbová (omluvena), Bc. David Klíma (neomluven); Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu V. Soupírovou a M. Šavlovou a zapisovatele M. Bezděka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

D. Žák přečetl usnesení z minulého zasedání.
Předsedající – všechny body byly splněny.
Žádné dotazy, námitky, či doplnění nebyly vzneseny.
III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva

Předsedající vyzval k podání návrhu na doplnění programu. Žádné návrhy nebyly předloženy.

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

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Projednání návrhu rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018,
Projednání žádosti mysliveckého sdružení Žďár Chudenice o dotace,
Projednání navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Chudenice,
Směrnice pro provedení inventarizace,
Projednání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva městyse Chudenice,
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IX)
X)
XI)

Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:
Pro
Program jednání byl schválen.
IV.

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Projednání návrhu rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018

Předsedající požádal účetní paní Vlčkovou o komentář k rozpočtu.
Předpokládané příjmy: 15.635.059,- Kč
Předpokládané výdaje: 14.934.470,- Kč
Rozdíl: +700.589,- Kč
Žádné dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 2017-7-1:
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-1 bylo schváleno.
V.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti mysliveckého sdružení Žďár Chudenice o dotace

Předsedající přečetl žádosti o dotace mysliveckého sdružení Žďár v celkové výši 20.000,- Kč. Dotace
souvisí s pořízením cedulí na ochranu zvěře, minerální soli a krmiva pro zimní období.

Usnesení č. 2017-7-2:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků
a neziskových organizací“ pro MS Žďár Chudenice ve výši 10.000,- Kč na činnost a ve výši
10.000,- Kč na akce spolku, a sepsání veřejnoprávních smluv.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-2 bylo schváleno.

VI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Chudenice

Předsedající – zastupující ředitelka MŠ paní Rišková požádala o jednorázový neinvestiční příspěvek do
MŠ ve výši 10.000,- Kč na nákup nezbytného vybavení.

Usnesení č. 2017-7-3:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro
Mateřskou školku Chudenice, jako pro příspěvkovou organizaci městyse.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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VII.

Směrnice pro provedení inventarizace

Předsedající představil nové směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017 a vysvětlil
problematiku inventarizace.

Usnesení č. 2017-7-4:
Zastupitelstvo schválilo Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-4 bylo schváleno.

Proti

VIII. Projednání

výše odměn
městyse Chudenice

0

Zdrželi se

neuvolněných

0

členů

zastupitelstva

Předsedající – podle nařízení vlády se mění výše odměn neuvolněných zastupitelů obcí. V souladu s
tímto nařízením navrhl upravit odměny neuvolněných zastupitelů takto:
- místostarosta 12.407,- Kč
- předsedové výborů a kulturní komise 1.164,- Kč

Usnesení č. 2017-7-6:
Zastupitelstvo schválilo v souladu s NV 318/2017Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 takto:
- místostarosta 12.407,- Kč - předsedové výborů a kulturní komise 1.164,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-5 bylo schváleno.

IX.

Proti

0

Zdrželi se

0

Další organizační záležitosti

Žádné další záležitosti k projednání se nevyskytnuly.

X.

Diskuze

Předsedající– autobusová linka vozící děti do Švihova změnila trasu, přičemž se zdražuje jízdné o 2 Kč.
Předsedající – dnes byly dokončeny opravy pláště na sokolovně, dále budou probíhat další práce
uvnitř. Pro příští rok bychom ještě chtěli provést kompletní zastřešení a odvodnění, opět s příspěvkem
památkářů. Do věžičky byl uložen tubus se vzorky současných mincí, aktuálního zpravodaje a dalších
předmětů.
D. Žák – pan Klíma žádal o poskytnutí informace týkající se obsahu radonu ve vodě. Podle aktuální
analýzy jsou hodnoty obsahu radonu ve vodě cca čtyřnásobně překročeny. Aqua Šumava se bude
tímto zabývat. Při vtékání do vodojemu může být voda rozstřikována, přičemž dochází k úniku radonu
z vody a při současném odvětrání rezervoáru by se hodnoty obsahu radonu v pitné vodě měly dostat
do doporučených mezí.

18:42 příchod V. Svatoň
Předsedající – poslali jsme dotaz na odbor výstavby ohledně stavby garážového stání a rekreačního
objektu u vjezdu do Chudenic od Slatiny. Stavba momentálně nepokračuje.
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XI.

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 ve 20:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Usnesení č. 7/2017
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání

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 :
Zapisovatel:

Mgr. Marcel Bezděk

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

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

Ověřovatelé:

Václava Soupírová

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

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

Ing. Marie Šavlová

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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