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UsnesenÍ
z 6. zasedání 7astiipitplstva městyse Chudenice,
konaného dne 26.9.2018 v zasJaď míslnosli úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:

Č. 2018-6-2

vzalo na vědomí rozpočtové opatřenÍ č. 6/2018,
vzalo na vědomí mzpoČtové opatření č. 7/2018,

Č. 2018-6-3

schválilo T7 Sokolu Chudenice podánížádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci programu

Č. 2018-6-1

,,Program materiálně technické základny sportu 2017 až 2024" a zajištění
spolufinancování do výše 100% nákladů této akce poskytnutím finančních prostředků
z mzpočtu městyse Chudenice,
č. 2018-6-4 schválílo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu ,,MAS Pošumaví - IROP technika pro JSDHO" na pořízení ayřkolky a dalšího technického vybavení a sepsání
smlouvy se zhotovítelem studie proveditelnosti Mgr. Kamilem Pikhartem,

č. 2018-6-5 vzalo na vědomí informace o dalším postupu řešení rekonstrukce nástavby hasičské
cisterny Tatra 815 CAS,

č. 2018-6-6 schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního
střediska č.p. 246 za původních podmínek,
č. 2018-6-7 pověřilo starostu městyse k jednání na dotčených úřadech v záležitostech směřujících
ke zři'zení Obytné zón, a zóny Tempo v části ulice Na Bojištii a Roubalova,
č. 2018-6-8 schválílo vyhlášenízáměru na pronájem části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Chudenice za
těchto podmínek: pouze pro instalaci technologie chovu včel rozměry 70 m2,
maximálně 10 včelstev, doba pronájmu - doživotně pro osobu nájemce,
č. 2018-6-9 pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o pachtu zemědělských pozemVí mezi
městysem Chudenice a Zemědělskou akciovou společností Koloveč,
č. 2018-6-10 pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o výpůjčce kontejneru na separovaný
odpad, mezi městysem Chudenice a firmou EKO-KOM as.,
č. 2018-6-11 revokuje bod č. 2018-5-20 usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
konaného dne 28.6.2018,
č. 2018-6-12 schválilo poskytnutí částky 5.000 /- Kč na sbírku na pomoc obci Prameny, vyhlášenou

Sdružením místních samospráv ČR, jehoŽ je městys Chudenice aenem,
Č. 2018-6-13 neschválílo žádost fi. Aquašumava s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby vrtu
HV6,

č. 2018-6-14 schválilo vyhlášení záměru na pronájem části střešních a půdních prostor budovy

bývalé ZŠ čp. 215 za úČelem umístění telekomunikační technologie.
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