Městys Chudenice

Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 2.5.2019 v zasedací místnosti úřadu městyse
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2019-2-1
č. 2019-2-2
č. 2019-2-3
č. 2019-2-4
č. 2019-2-5
č. 2019-2-6
č. 2019-2-7
č. 2019-2-8
č. 2019-2-9
č. 2019-2-10
č. 2019-2-11
č. 2019-2-12
č. 2019-2-13
č. 2019-2-14
č. 2019-2-15

č. 2019-2-16
č. 2019-2-17
č. 2019-2-18
č. 2019-2-19

č. 2019-2-20
č. 2019-2-21

schválilo po změnách program jednání,
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.1/2019, č.2/2019 a schválilo rozpočtové opatření
č.3/2019,
schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňského kraje (PK) na dopravní obslužnost ve výši
42.405,- Kč a podepsání navržené veřejnoprávní smlouvy,
schválilo pronájmem pozemků p.č.190, 192, 193 v k.ú. městyse Chudenice a sepsání pachtovní
smlouvy, dle projednaných podmínek,
schválilo prodej pozemku p.č. 460 v k.ú. městyse Chudenice a uzavření smlouvy, dle
projednaných podmínek,
schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. městyse Chudenice,
schválilo vydání souhlasu s umístěním stavby přístřešku na pozemku p.č. 127/73 v k.ú. městyse
Chudenice,
schválilo uzavření navržené smlouvy o smlouvě budoucí se společností Omexom GA Energo,
s.r.o. na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č. 1385/8 NN v
k.ú. městyse Chudenice, dle projednaných podmínek,
schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Klatovy na provozování
služeb pro občany městyse Chudenice, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
schválilo rozdělení finančních prostředků MŠ do rezervního fondu a fondu odměn,
schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. obce Bezpravovice (viz. zápis) za účelem
zemědělského užívání, dle projednaných podmínek, a podání výpovědi z nájmu s dosavadním
nájemcem,
schválilo uzavření Smlouvy o umístění zařízení pro přenos internetového signálu na budově ZŠ
se společností United Network SE,
schválilo možnost mimosoudního vyrovnání mezi městysem Chudenice a společností Pegisan
s.r.o. při dodržení projednaných podmínek, které se týká dlouhodobého soudního sporu
ohledně provedení stavebních prací na Starém zámku v Chudenicích,
vzalo na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení na pozici správce Starého zámku v
Chudenicích,
schválilo uzavření smlouvy se společností eGOGO servis, s.r.o. v souvislosti s pořízením
pasportů veřejných komunikací a dopravního značení v rozsahu k.ú. Chudenice, Lučice, Býšov,
Slatina a Bezpravovice a vyhotovení mapového portálu, obsahující data o infrastruktuře a
majetku městyse v celkové hodnotě 65.842,-Kč bez DPH a cenou za provoz mapového serveru
1.200,-Kč bez DPH za měsíc,
schválilo uzavření smlouvy se společností EKOPOD – Ekologie podniku, s.r.o. v souvislosti s
pořízením Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka v celkové hodnotě 61.600,-Kč bez DPH,
schválilo přijetí dotace ve výši 390.000,- Kč od PK, vázanou k projektu Oprava místní
komunikace v ulici Podskalí v Chudenicích, a podepsání veřejnoprávní smlouvy,
schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Chudenice všední i sváteční z dotačního titulu KÚ
PK - Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019,
schválilo přijetí nadačního příspěvku ve výši 26.010,-Kč od NADACE ČEZ za účelem pořízení
speciální soupravy ve formě batohu s vybavením na lesní požáry a pověřuje místostarostu
Davida Žáka administrací grantového řízení a sepsání příslušných smluv,
vzalo na vědomí informace o neposkytnutí dotace od PK na další opravy Sokolovny,
vzalo na vědomí informace o stavu věci spojené s pokládkou rozvodu NN (nízkého napětí) do
země v ul. Podskalí a ul. Švihovská v Chudenicích.

Vyvěšeno:
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Martin Dolejš
starosta

