Městys Chudenice

Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 15.5.2018 v zasedací místnosti úřadu městyse
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, Ing. Marie Šavlová, Bc. David Klíma, David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Vladimír Svatoň (omluven), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Přibáně, D. Klímu a zapisovatele D. Žáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo neměl žádné námitky či doplnění. Předsedající
dodal informace, že body usnesení byly splněny, nebo jsou ve fázi plnění.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Předsedající navrhl program jednání a jeho změny. Program jednání byl po úpravách navržen ke
schválení v tomto znění:

Program jednání:
I)

Zahájení zasedání - organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva. Představení nové zastupující
ředitelky MŠ a seznámení se situací v MŠ.
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II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)

Projednání přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora
kultury v PK pro rok 2018“ na akci „Rok Jaroslava Kvapila v Chudenicích“.
Projednání přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Zachování a
obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní památky 2018“
na akci „Chudenice,sokolovna čp. 136“.
Projednání žádosti o podepsání SoSB s f. ProjektEl, s.r.o na zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby na pozemku městyse p.č.445/4 v obci Lučice, v souvislosti s
výstavbou sloupku el. vedení NN.
Projednání žádosti f. MontProjekt a.s. o vyjádření v souvislosti s opravou vedení kabelů NN na
pozemcích městyse v lokalitě Podskalí.
Projednání revokace bodu č. 2017-05-11 usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.9.2017 a
vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 228 v k.ú. městyse Chudenice, jehož součástí je
stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 454 v k.ú. městyse Chudenice, v lokalitě za
prodejnou COOP v Chudenicích.
Projednání žádosti člena zastupitelstva pana Bc. Davida Klímy o zmocnění k přijímání
prohlášení o vstupu do manželství.
Projednání žádosti p. Koláře o vydání souhlasného stanoviska k záměru výstavby rodinného
domu v obci Lučice na pozemku p.č. 341/2 v k.ú. městyse Chudenice.
Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2018 a č. 2/2018.
Projedníní žádosti o dotaci organizaci „Linka bezpečí“.
Projednání žádosti pí. Kolajové o odprodeji areálu koupaliště ve Slatině.
Projednání žádosti pí. Hončíkové o možnosti vlastní úpravy plochy a vjezdu před
domem čp. 24 v Chudenicích.
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2018-3-1:

Program jednání byl po úpravách schválen.

Představení nové zast. ředitelky MŠ a seznámení se situací v MŠ
Předsedající představil přítomným nově ustanovenou zastupující ředitelku MŠ v Chudenicích paní
Štěpánku Jílkovou a předal jí slovo. Paní Jílková nastínila svoji koncepci vedení MŠ v Chudenicích. MŠ
bude nadále přijímat dvouleté děti a činnost s dětmi by chtěla zaměřit i na mimo školní aktivity.
Předsedající k pracovnímu poměru se zast. ředitelkou dodal, že v současnosti je zaměstnána na
zkrácený uvazek a od července 2018 bude toto změněno na celkový úvazek.

II.

Projednání přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního titulu
Plzeňského kraje „Podpora kultury v PK pro rok 2018“ na akci
„Rok Jaroslava Kvapila v Chudenicích“

Předsedající vysvětlil, že městys v součinnosti s vedením Starého zámku v Chudneicích zažádal na PK
o dotaci ve výši 31.000,- Kč na tuto akci a bylo nám přislíbeno 30.000,- Kč. Tato akce se koná v
průběhu celého roku 2018, v souvislosti s oslavami výročí narození našeho rodáka Jaroslava Kvapila.
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Usnesení č. 2018-3-2:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora
kultury v PK pro rok 2018“ na akci „Rok Jaroslava Kvapila v Chudenicích“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-2 bylo schváleno.

III.

0

Zdrželi se

0

Projednání přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč z dotačního
titulu Plzeňského kraje „Zachování a obnova pam. hodnoty a
podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní
památky 2018“ na akci „Chudenice,sokolovna čp. 136“

Předsedající přednesl, že městys žádal o další dotaci ve výši 306.000,- Kč v souvislosti s pokračováním
na opravách Sokolovny. Přislíbeno bylo ze strany PK 200.000,- Kč. Celková hodnota projektu je
386.000,- Kč a jedná se o prvavu stropů a střech přístavků-průčelí nad vchodem do Sokolovny. Dále
také bude žádáno ještě o dotaci na MKČR, takže městys bude na této acki participovat maximálně
20% z celkových nákladů.

Usnesení č. 2018-3-3:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní památky
2018“ na akci „Chudenice,sokolovna čp. 136“.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-3 bylo schváleno.

IV.

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti o podepsání SoSB s f. ProjektEl, s.r.o na
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
pozemku městyse p.č.445/4 v obci Lučice, v souvislosti s
výstavbou sloupku el. vedení

Předsedající přednesl obsah žádosti, ve které jde o umístění sloupku el. vedení NN k uvedenému
pozemku v obci Lučice. Sloupek by tedy měl být na pozemku městyse. Jedná se o standardní
smlouvu.

Usnesení č. 2018-3-4:
Zastupitelstvo schválilo ratifikaci SoSB s f. ProjektEl, s.r.o na zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby na pozemku městyse p.č. 445/4 v obci Lučice, v souvislosti s výstavbou sloupku el.
vedení NN.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 2018-3-4 bylo schváleno.
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V.

Projednání žádosti f. MontProjekt a.s. o vyjádření v souvislosti
s opravou vedení kabelů NN na pozemcích městyse v lokalitě
Podskalí

Předsedající přednesl obsah žádosti. Jedná se o zrušení nadzemního vedení el. Energie a přesun
vedení pod zem. Práce budou probíhat i na pozemcích městyse. Realizace by měla proběhnout v roce
2019.

Usnesení č. 2018-3-5:
Zastupitelstvo schválilo souhlasné vyjádření k žádosti f. MontProjekt a.s. v souvislosti s opravou
vedení kabelů NN na pozemcích městyse v lokalitě Podskalí.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-5 bylo schváleno.

VI.

0

Zdrželi se

0

Projednání revokace bodu č. 2017-05-11 usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 14.9.2017 a vyhlášení záměru prodeje
pozemku p.č. 228 v k.ú. městyse Chudenice, jehož součástí je
stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Předsedající vznesl požadavek na zastupitelstvo o revokaci bodu z dřívějšího usnesení zastupitelsta,
neboť došlo nedopatřením ke schválení prodeje, ale nebyl schválen a vyhlášen záměr prodeje. Je
nutno tedy tento postup dodržet a nejprve schválit vyhlášení záměru prodeje. Z tohoto důvodu je
také třeba provést revokaci usnesení. Jedná se o pozemek pod transformátorem v Záblatí, o který
projevila zájem společnost ČEZ.

Usnesení č. 2018-3-6:
Zastupitelstvo schválilo revokaci bodu č. 2017-05-11 usnesení ze zasedání zastupitelstva dne
14.9.2017 a schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 228 v k.ú. městyse Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2018-3-6 bylo schváleno.

Zdrželi se

0

VII. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 454 v k.ú. městyse
Chudenice, v lokalitě za prodejnou COOP v Chudenicích
Předsedající uvedl, že jde o pozemek před garáží pana Josefa Kacerovského za prodejnou COOP v
Chudenicích. Je již vypracován odhadní posudek ceny pozemku ve výši 1.530,- Kč. Pozemek je o
rozloze 5m2. Veškeré náklady spojené s prodejem jdou na vrub kupujícího.

Usnesení č. 2018-3-7:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 454 v k.ú. městyse Chudenice, v
lokalitě za prodejnou COOP v Chudenicích.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2018-3-7 bylo schváleno.
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VIII. Projednání žádosti člena zastupitelstva pana Bc. Davida Klímy
o zmocnění k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
Předsedající přednesl žádost zastupitele pana D. Klímy, kdy tento byl osloven ze strany občanky
Chudenic paní Šárky Rupertové k provedení přijmutí prohlášení o vstupu do manželství při jejím
svatebním obřadu. V souvislosti s tímto je potřeba schválení tohoto pověření zastupitelstvem
městyse.
D. Žák navrhl schválit pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství na období od 1.7.2018
do 30.9.2018, neboť pan Klíma ještě ústně rozšířil svoji písemnou žádost o jedno provedení přijetí v
měsíci září 2018.

Usnesení č. 2018-3-8:
Zastupitelstvo schválilo pověření člena zastupitelstva pana Bc. Davida Klímy k přijímání prohlášení o
vstupu do manželství v době od 1.7.2018 do 30.9.2018.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2018-3-8 bylo schváleno.

IX.

Projednání žádosti p. Koláře o vydání souhlasného stanoviska
k záměru výstavby rodinného domu v obci Lučice na pozemku
p.č. 341/2 v k.ú. městyse Chudenice

Předsedající přednesl žádost pana Koláře, který chce stavět rodinný domek na svém pozemku v obci
Lučice. Dle ÚP městyse Chudenice je v této lokalitě stavba domku dle doložené PD možna. Žadatel
má již vyjádření všech účastníků řízení kromě městyse a nikdo se stavbou domku nemá problém.
Jedná se o pozemek pod rybníkem vedle rodiny Homolkových.

Usnesení č. 2018-3-9:
Zastupitelstvo schválilo vydání souhlasného stanoviska k záměru výstavby rodinného domu p. Koláře
v obci Lučice na pozemku p.č. 341/2 v k.ú. městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-9 bylo schváleno.

X.

0

Zdrželi se

0

Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2018 a č. 2/2018

Účetní městyse paní Vlčková seznámila zastupitelstvo s významnými položkami rozpočtových opatření.
Vysvětlila důvody opatření. RO č.1 postačuje vzít zastupitelstvem na vědomí, RO č.2 je nutno schválit.
Nikdo neměl námitek, či doplnění.

Usnesení č. 2018-3-10:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozp. opatření č. 1/2018 a schválilo Rozp. opatření č. 2/2018.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-10 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0
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XI.

Projedníní žádosti o dotaci organizaci „Linka bezpečí“

Předsedající přečetl žádost tohoto subjektu, který městys žádá o dotaci ve výši 5tis. Kč na podporu
provozu této linky. Po projednání nebyly dány důvody ke schválení poskytnutí dotace.

Usnesení č. 2018-3-11:
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí dotace Lince bezpečí.
Výsledek hlasování:
Pro
0
Proti
Usnesení č. 2018-3-10 - neschváleno.

9

Zdrželi se

0

XII. Projednání žádosti pí. Kolajové o odprodeji areálu koupaliště
ve Slatině
Předsedající přečetl žádost paní Jolany Kolajové z Českých Budějovic, ve které žadatelka nabízí za
areál koupaliště včetně zařízení a budov 1.mil. Kč. Ze žádosti však není zcela jasně patrný záměr a
charakter dalšího využívání tohoto areálu. Z tohoto důvodu byl pověřen starosta k vyžádání dalších
podkladů, kdy zatím není důvod rozhodovat o vyhlašování záměru prodeje tohoto areálu.

Usnesení č. 2018-3-12:
Zastupitelstvo projednalo žádost pí. Kolajové o odprodeji areálu koupaliště ve Slatině a rozhodlo o
vyzvání žadatelky k upřesnění její žádosti a budoucího záměru s areálem.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-12 - neschválen prodej

0

Zdrželi se

0

XIII. Projednání žádosti pí. Hončíkové o možnosti vlastní úpravy
plochy a vjezdu před domem čp. 24 v Chudenicích
Předsedající přednesl žádost paní Jany Hončíkové, která žádá o možnost úpravy plochy a vjezdu před
domem č. 24 v obci Chudenice. Důvod je osazení nových vrat před jejich domem. Půjde zejména o
úpvavu vjezdu ke vratům ze silnice přes žlab na odvod dešťové vody a o úpravu plochy pro parkování
vozidla, kam chce umístit zpevňující zatravňovací prvky. Vše bude provedno tak, aby byly zajištěny
normy funkčnosti a estetiky.

Usnesení č. 2018-3-13:
Zastupitelstvo schválilo pí. Hončíkové úpravu plochy a vjezdu před domem čp. 24 v Chudenicích, v
rozsahu dle její žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-3-13 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

XIV. Další organizační záležitosti
Nikdo neměl žádné další organizační záležitosti.
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XV.

Diskuze

D. Klíma - 1. poděkoval za schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství.
- 2. ústně požádal o zvážení poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na výměnu
zabezpečovacího zařízení v chudenickém kostelu, který je již zastaralý. Žádost bude zaslána také
písemnou formou na další zastupitelstvo.
- 3. v souvislosti s oslavami narození J. Kvapila inicioval žádost guvernérovi ČNB s možností
vydání pamětní dvousetkoruny. Bohužel v současnosti již není možno tuto emisi vydat, neboť se
emise připravují vždy na 10let dopředu a tato je schválena do roku 2020. Žádat bude tedy možno až
na další výročí narození J.K. (160 let) a přál by si, aby byla žádost ze strany městyse v roce 2020
zaslána.
Předsedající – se žádostí může D. Klíma přijít a předložit ji zastupitelstvu až v roce 2020. V letošním
roce jsou volby na období 2018-2022.
Vladimír Blahout – požádal o možnost uspořádání rybářských závodů na rybníce na městečku v měsíci
září 2018, pořádání turnaje v tělocvičně ve hře „Prší“. Ze strany vedení městyse nebude těmto akcím
bráněno, naopak budou podpořeny.
Fentová – na pozemku u školky jsou smrčky, které vypadají strašně. Nebylo by možné zkulturnit tento
plot mezi pozemkem školky a paní Čadové? Zda by nebylo možné navézt trochu štěpky na záhony
kolem kostela a na náměstí? Nemohla by se štěpka prodávat občanům?
Předsedající – smrčky zařídíme, štěpku na záhony také, štěpka se zatím prodávat nebude.
Klíma – thůje za památníkem padlých na městečku by chtěly také upravit.
J. Srbová – jak to vypadá se stavbou na pozemku naproti panu Hufovi. Při příjezdu do obce je to
hrozné.
Předsedající – stavba je pozastavena ze strany stavebního úřadu.
J. Srbová – co víme o nové zast. Ředitelce a jaká je situace v MŠ?
Vzhledem k rozsahu diskuze není tato dopodrobna zaznamenána. Je k dispozici ve formě
audiozáznamu.
M. Bezděk – otázka na situaci v souvislosti návštěvou úřadu zástupce České pošty a budoucí záměry s
poštou v Chudenicích.
Předsedající – byla to pouze informativní schůzka, kde zástupce pošty prezentoval jejich nový projekt.
Vzhledem k rozsahu další diskuze není tato dopodrobna zaznamenána. Je k dispozici ve formě
audiozáznamu.
M. Bezděk – vzhledem k tomu, že zástupce neziskové organizace OTISK a nájemce rozhledny
Bolfánek adekvátním způsobem nekomunikuje s úřadem městyse vznáší dotaz, v jaké fázi je instalace
expozice Sv. Wolfganga na rozhledně Bolfánek. Městys byl participátorem na tomto projektu cca 330
tis.Kč, kdy do současnosti dle vlastních poznatků není ve vztahu k městysi projekt dořešen. K otevření
expozice mělo dojít již před několika lety, konkrétně v červnu 2015. Na žádosti a opakované oficiální
urgence ze strany městyse, není ze strany Otisku adekvátně reagováno.
Předsedající – schodou okolností se zástupcem Otisku panem Karlem Junkvirtem nedávno mluvil a on
mu řekl, že interaktivní obrazovky jsou již nainstalovány, ale má problém s instalací historických věcí,
neboť je tam velká vlhkost.
D. Klíma – domnívá se, že vlhkost tam být nemůže, z osobní zkušennosti si myslí, že je tam ideální
vlhkost a dokonce spíše by řekl že sucho. Měla tam být také i umístěna socha sv. Wolfganga, která je
do současnosti umístěna v kostele v Chudenicích.
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Městys Chudenice
XVI. Kontrola usnesení a závěr
Zapisovatel David Žák 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)
2)
3)
4)

Usnesení č. 3/2018
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018

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 29.5.2018

Zapisovatel:

David Žák

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

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

Ověřovatelé:

Jan Přibáň

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

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

Bc. David Klíma

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 31.5.2018
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