íviěstys chudenice

Usnesení
z 5. zasedárí Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.6.2018 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
vzalo na vědomí rozpoaové opatření č. 4/2018,
schválilo rozpoaové opatření č 5/2018,
Č. 2018-5-3
vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 201 l
Č. 2018-5-4
schválilo bez výhrad závěrečný účet městyrse Chudenice za rok 2011
Č. 2018-5-5
schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2011
Č. 2018-5-6
schválilo sepsání smlouvy s fimou DaKan, předmět smlouvy - přezkoumání
hospodaření městyse Chudenice v roce 2018,
č. 2018-5-7 schválilo přijetí účelové dotace ve výši 700.000/- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpoau městyse Chudenice - program ,,2018 Příspěvek na opravu cisternové
automobilové stříkačky věďího rozsahu",
č.2018-5-8 schválilopřijetíúčelovédotacevevýši54.OOOl-KčzrozpočtuPlzeňskéhokrajeprogram, Bezpečné branky 2018" do rozpočtu městyse Chudenix, jako příspěvek na
akci ,,Bezpečné branky pm T7 Sokol Chudenice",
č.2018-5-9 schválilopřijetíúčelovédotace200.OOO,-Kč,zrozpočtuPlzeňskéhokrajedorozpočtu
městyse Chudenice, jako příspěvek na akci Sokolovna ,,Oprava střechy a teras",

Č. 2018-5-1

Č. 2018-5-2

č. 2018-5-10 sdyválilo přijetí dotace ve výši 250.000,- Kč od Ministerstva kulhíry ČR z programu
,, Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krafínné památkové zóny" na akci
,,Chudenice Sokolovna č.p. 136 - opravy střechy teras",
č. 2018-5-11 schválilo sepsání SoD s firmou Tesařství Matějka jako se zhotovitelem akce Sokolovna
,,Opravy střechy a teras",
č. 2018-5-12 schválilo přijeb' účelové dotace ve výši 400.000,- Kč z programu ,,Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2018" na akci ,,Chudenice-rekonstrukce

ČOV etapa2",

č. 2018-5-13 vzalo naa vědomí žádost pana Bendy ke změně ÚP č. 1,
č. 2018-5-14 schválilo počet zastupitelčJ pro další volební období 2018-2022 v počtu 11 aenů,
č. 2018-5-15 schválilo zřízeníJednotky SDH městyse Chudenice vydáním nové zřizovací lisuny,
č. 2018-5-16 schválilo prodej pozemku p.č. 228 v k.Ú. Chudenice,
č. 2018-5-17 schválilo prodej pozemku p.č. 454 v k.Ú. Chudenice,

č. 2018-5-18 schválilo realizaci úvěru od společnosti ČSOB, a.s. ve výši 17.OO0.000l- Kčpro městys
Chudeníce, na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Chudenicích,

č. 2018-5-19 schválilo zafíštění úvěru od spoleČnosti ČSOB, a.s. zástavním právem k nemovitosti
budovy úřadu městyse Chudenice, Kvapilova 215,

č. 2018-5-20 schválilo záměr pronájmu bytu v Čechově ulici 162,
č. 2018-5-21 vydává změnu č.1 ÚP Chudenice formou opatření obecné povahy, kde je popsán
poshíp pořizovánÍ se všemi termÍny,
č. 2018-5-22 schválilo pověřenÍ starosty k sepsání smlouvy s technickým dozorem investora,
koordinátorem BOZP a autorským dozorem v souvislosti s realizací výstavby nové
hasičské zbrojnice.

Maítin Doli
. stamsta "
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