Městys Chudenice

Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 30.5.2018 v zasedací místnosti úřadu městyse
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 10 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, Bc. David Klíma, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová,
MUDr. Jana Srbová, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Vladimír Svatoň (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Srbovou, D. Žáka a zapisovatele O. Vlasáka. 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
podal informace k plnění bodů.
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)
II)
III)
IV)
V)

Zahájení zasedání - organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého
zasedání, návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 3.
Projednání výsledku výběrového řízení na připojení vrtu HV 6.
Projednání podpisu smlouvy se SMS ČR na zřízení „Pověřence“ v souvislosti s GDPR.
Projednání žádosti pana Klímy o příspěvek na zabezpečovací zařízení v kostele Sv.
Jana Křtitele.

Stránka 1 z 5

Městys Chudenice
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)

Projednání situace havarijního fondu na opravy vodovodu a kanalizace.
Projednání výsledku výběrového řízení na vybudování Nové hasičské zbrojnice pro
JSDH.
Projednání žádosti paní Jungvirtové v zastoupení občanů Slatiny.
Projednání pověření starosty k podpisu dodatků smluv v souladu se zákonem GDPR.
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
Usnesení č. 2018-4-1 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

II. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Předsedající požádal paní M. Šavlovou, aby přítomné seznámila s podstatnými položkami v
rozpočtovém opatření. K Rozpočtovému opatření neměl nikdo námitek.

Usnesení č. 2018-4-2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2018-4-2 - vzato na vědomí.

Proti

0

Zdrželi se

0

III. Projednání výsledku výběrového řízení na připojení vrtu HV6
Předsedající informoval o nabídkách firem, které se zúčastily výběrového řízení:
Praves
4.307.546,- Kč
Vak Servis
3.871.151,- Kč
Suptel
3.849.653,- Kč
Aqua Šumava 3.630.326,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Na základě pravidla výběru nejnižší nabídky ve výběrovém řízení zvítězila firma Aqua Šumava s.r.o.
Součástí výstavby bude také vybudování nových vodovodních přípojek k parcelám (zahrádkám) pod
silnicí směrem ke kapličce. Přípojky však nemohou být nákladovou položkou v rámci dotace a městys
je bude muset hradit ze svého. Jedná se o částku 618.762,- Kč bez DPH. Nákladovou položkou bude
dovybavení stávajícího vodojemu zařízením pro snížení obsahu radonu ve vodě. Městys je schopen
připojení vrtu financovat. Městys bude uplatňovat odpis DPH, jedná se tedy finální cenu.
Dotace je 2.200.567,- Kč
Vlastní náklady městyse : 1.429.759,- Kč

Usnesení č. 2018-4-3:
Zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na stavbu „Dopojení vrtu HV6 v obci Chudenice“ a
sepsání smlouvy s dodavatelem f. Aqua Šumava.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
Usnesení č. 2018-4-3 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0
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IV.

Projednání podpisu smlouvy se SMS ČR na zřízení „Pověřence“ v
souvislosti s GDPR

Předsedající vysvětlil problematiku pověřence v souvislosti se směrnicí EU na ochranu osobních údajů
- GDPR. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) nám nabídlo jako členovi v rámci spolupráce možnost
zřízení centrálního pověřence. Je třeba zajistit pověřence zvlášť pro Úřad městyse a pro Mateřskou
školku. Služba stojí 600,- Kč/měsíc za obec a 900,-Kč/měsíc za MŠ. Ceny jsou paušální a nejsou
vázány na velikost obce, či na počet úkonů.

Usnesení č. 2018-4-4:
Zastupitelstvo schválilo sepsání smlouvy se SMS ČR o zřízení „Pověřence“ v souvislosti s právními
úpravami dle nařízení GDPR.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
Usnesení č. 2018-4-4 bylo schváleno.

V.

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti pana Klímy o příspěvek na zabezpečovací zařízení
v kostele Sv. Jana Křtitele

D. Klíma doplnil žádost o poskytnutí příspěvku. Jedná se o dotaci pro Římskokatolickou farnost Švihov
na pořízení nového zabezpečovacího zařízení v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích. Příspěvek musí
být proveden formou dotace a sepsáním veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 2018-4-5:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Švihov ve výši 15.000,- Kč na
pořízení nového zabezpečovacího zařízení v kostele sv. Jana Křtitele, a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
Usnesení č. 2018-4-5 bylo schváleno.

VI.

0

Zdrželi se

0

Projednání situace havarijního fondu na opravy vodovodu a
kanalizace

Předsedající seznámil přítomné s textem dopisu od Ministerstva Zemědělství týkajícího se havarijního
fondu na opravu vodovodu a kanalizace.
Ing. Kasalický doplnil informace o plánu financování obnovy. Odhad hodnoty technologie vodovodu a
kanalizace v Chudenicích je cca 49 mil Kč. Odhad životnosti funkčnosti vodovodu je v průměru 56 let,
vrtů 36 let, kanalizace 54 let a ČOV 36 let. Ministerstvo Zemědělství nařizuje zřízení havarijního fondu,
ze kterého se budou postupně čerpat finanční prostředky na obvnovu vodovodu a kanalizace. Část
fondu se tvoří z vodného a stočného a druhá část z rozpočtu obce. Z výpočtu MZ vyplývá, že aktuální
výše vodného a stočného by se měla zvýšit o cca o 10 kč/m 3.

Usnesení č. 2018-4-6:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chudenice.
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VII.

Projednání výsledku výběrového řízení na vybudování nové
hasičské zbrojnice JSDH Chudenice.

Předsedající informoval o nabídkách:
1. Routfin building – 17.810.750,-Kč
2. ZETES Klatovy – 16.529.399,- Kč
Ceny jsou vč. DPH
Na základě nejnižší nabídkové ceny je vítězem výběrového řízení firma ZETES Klatovy.
Původní předpokládané celkové náklady
16.141.215,- Kč
Aktualizované celkové náklady
17.647.254,- Kč
Dotace činí
14.527.093,- Kč (nyní cca 82% z celkových nákladů)
Aktuální náklady obce
3.120.161,- Kč
Finanční situace městyse dovoluje uskutečnění této akce.

Usnesení č. 2018-4-7:
Zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na stavbu „Nová hasičská zbrojnice pro JSDH
Chudenice“ a sepsání smlouvy s dodavatelem stavby f. Zetes Klatovy.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
Usnesení č. 2018-4-7 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

VIII. Projednání žádosti paní Jungvirtové v zastoupení občanů Slatiny
Předsedající přečetl žádost obyvatel obce Slatina o zprovoznění koupaliště ve Slatině. Náklady na
napuštění koupaliště jsou cca 15.000,-, přičemž napouštění trvá cca 6 týdnů. Zástupci obyvatel Slatiny
přislíbili pomoc při čištění koupaliště a sekání.

Usnesení č. 2018-4-8:
Zastupitelstvo schválilo uvolnění finančních prostředků na el. energii, pro napuštění koupaliště ve
Slatině.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Proti
Usnesení č. 2018-4-8 bylo schváleno.

IX.

0

Zdrželi se

0

Projednání pověření starosty k podpisu dodatků smluv v souladu
se zákonem GDPR

Předsedající seznámil s problematikou. V souvislosti s právními úpravami dle nařízení GDPR bude
nutno v budoucnu provedení změn ve smlouvách formou dodatků, proto žádá zastupitelsvo o
pověření k podepisování těchto dodatků.

Usnesení č. 2018-4-9:
Zastupitelstvo schválilo pověření starosty k podpisu dodatků smluv v souvislosti s právními úpravami
dle nařízení GDPR.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 2018-4-9 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0
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X.

Další organizační záležitosti
Nikdo neměl žádné další organizační záležitosti.

XI.

Diskuze

K. Jungvirt - jako zástupce Otisku informoval o situaci s expozicí sv. Wolfganga na Bolfánku. Problémy
s otevřením expozice jsou technického rázu a týkají se také exponátů. Došlo k rozlepení dvou vitrín v
důsledku vlhkosti. Vitríny se budou opravovat. Vlhkost byla odstraněna zapůjčenými vysoušeči.
Záležitost je i v řešení ze strany poskytovatele dotace (ROP). Je možné, že bude navýšena doba
udržitelnosti, případně může dojít k uvalení sankce, protože na ně přišlo anonymní udání.
M. Bezděk – vznesl dotaz, kdy tedy expozice byla zprovozněna a proč nikdo nebyl o otevření
vyrozumněn? Městys na projektu participoval částkou asi 330tis. Kč.
K. Jungvirt – otevřena byla se zpožděním asi od listopadu, ale neví kterého roku.
D. Žák- k otevření expozice mělo dojít již v červnu 2015. Do současnosti ze strany Otisku nebylo na
písemné dotazy Úřadu městyse relevantně reagováno, proto ze strany městyse byl na poskytovatele
dotace (ROP) vznesen písemný dotaz dle zákona o poskytování informací. Ze strany městyse byla
provedena maximální iniciativa k pomoci Otisku při řešení problémů nejen s expozicí.
K. Jungvirt – neví co po něm zástupci městyse chtějí. Mimo žádosti o informace ze strany městyse na
něj přišlo ještě také nějaké anonymní udání.
D. Žák – kdy tedy bude konečně expozice zprovozněna?
K. Jungvirt - k otevření expozice dojde v nejbližší době a ze strany Otisku bude Úřad městyse
průběžně vyrozumíván.
Dr. Srbová – uvádí, že ať je to jak chce, obecně se jí jeví, že na Bolfánku to prokouklo a natáhl do
Chudenic spoustu lidí. Prospívá zvuku Chudenic.
Předsedající – toto nikdo nechtěl a nechce zpochybňovat.

XII.

Kontrola usnesení a závěr

Zapisovatel 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 20:25 hod.
Přílohy zápisu:
1) Usnesení č. 4/2018
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání
4) Rozpočtové opatření č. 3/2018
Zápis byl vyhotoven dne 19.6.2018

Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Ověřovatelé:

MUDr. Jana Srbová

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

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

David Žák

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 20.06.2018
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