Městys Chudenice
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 20.12.2018
1. Zahájení, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. návrhy na
doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:04 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“.
Přítomných členů zastupitelstva je přítomno 7 z celkového počtu 11 členů ( 3 omluveni, 1 neomluven), takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Drahomíra Bouberlová, Martin Dolejš, Jitka Egermayerová, Lenka Homolková, David Žák,
Petr Žák
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:
Ing. Tomáš Macán (omluven), Jan Přibáň (neomluven), Dagmar Stelzerová (omluvena), Ing. Oldřich Vlasák
Ph.D (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu J. Egermayerovou a Mgr. M. Bezděka a zapisovatelem L. Homolkovou.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Předsedající požádal pana M. Bezděka, aby přečetl usnesení z minulého zasedání a ten tak učinil. Předsedající
dodal informace, že body usnesení byly splněny, nebo jsou ve fázi plnění. Nikdo neměl žádné poznámky či
doplnění.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Předsedající M. Dolejš navrhl program jednání a jeho změny. Program jednání byl po úpravách navržen ke
schválení v tomto znění:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
návrhy
na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č.10/2018.
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019.
Schválení kompetence starosty městyse k provedení rozpočtového opatření
č.11/2018 s neomezeným limitem pro rozpočtovou položku.
Schválení kompetence starosty městyse k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku
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6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

2019.
Schválení směrnic pro provedení inventarizace za rok 2018.
Projednání dodatků ke Smlouvám o sdružení prostředků požární ochrany mezi
městysem Chudenice a obcemi Křenice a Biřkov.
Žádost o dotaci z Programu podpory činnosti a akcí spolků a neziskových
organizací – TJ Sokol Chudenice – fotbalový oddíl.
Revokace bodu č. 2018-7-12 usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze
dne 1.11.2018.
Ustanovení osob pověřených k přijímání prohlášení o vstupu do manželství,
určení oddávacích dnů na rok 2019 a na rok 2020, určení oddávacích hodin a
určení obřadní místnosti.
Sazebník poplatků – projednání a stanovení výše poplatků nespecifikovaných
v Obecně závazných vyhláškách.
Projednání smlouvy o nájmu prostor v čp. 246 v Chudenicích.
Projednání smlouvy o nájmu prostor v místnosti č.5 v budově bývalé ZŠ
v Chudenicích.
Další organizační záležitosti.
Projednání rozpočtu sociálního fondu na rok 2019.
Oznámení složení kulturní komise.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
Usnesení č. 2018-9-1 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

2. Rozpočtové opatření č. 10/2018
Předsedající požádal účetní paní J. Vlčkovou, aby přítomné seznámila s podstatnými položkami v rozpočtovém
opatření, ta tak učinila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 10/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
Předsedající vyzval účetní paní J. Vlčkovou k objasnění problematiky a ta tak následně učinila. Předsedající
vyzval zastupitele, zda mají nějaké otázky k návrhu rozpočtu. P. Bezděk se dotázal na rozdíl částek mezi
letošním a loňským rokem. P. Vlčková mu tento dotaz zodpověděla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-3 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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4. Schválení kompetence starosty k provedení rozpočtového opatření č.11/2018 s neomezeným
limitem na rozpočtovou položku.
Předsedající vysvětlil důvod schválení této kompetence a vyzval účetní paní J. Vlčkovou k doplnění objasnění
problematiky a ta tak následně učinila. Schválení se jedná pouze k provedení operací týkajících se
rozpočtového opatření č. 11/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo kompetence starosty k provedení rozpočtového opatření č.11/2018
s neomezeným limitem na rozpočtovou položku.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku
2019.
Předsedající vyzval účetní paní J. Vlčkovou k objasnění problematiky a ta tak následně učinila. Jedná se o
odsouhlasení prodloužení kompetence starosty o provádění transakcí do výše 500 000,- na rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
během roku 2019 s limitem na jednotlivou položku do 500 000,- Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje
právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-5 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6. Schválení směrnic pro provedení inventarizace za rok 2018.
Předsedající vyzval účetní paní J. Vlčkovou, která tyto směrnice připravila, aby s tímto bodem seznámila
zastupitele a ta tak následně učinila. Jedná se o inventarizační směrnice používané při inventarizaci
majetku městyse Chudenice, která probíhá 1x za rok. Tuto inventarizaci provádějí stanovené
inventarizační komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo směrnice pro provedení inventarizace za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2018-9-6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Projednání dodatků ke Smlouvám o sdružení prostředků požární ochrany mezi městysem
Chudenice a obcemi Křenice a Biřkov
Předsedající vyzval pana D. Žáka, aby objasnil tuto problematiku. Došlo k jednání mezi obcemi Křenice
a Biřkov a městysem Chudenice a výsledkem těchto jednání byl předložený návrh. Jedná se o dodatek
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ke smlouvě za účelem zvýšení finanční odměny za poskytované služby v rámci finanční inflace.
K tomuto bodu se i krátce vyjádřila p. J. Vlčková, starostka obcí Křenice a Biřkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatky ke Smlouvám o sdružení prostředků požární ochrany mezi
městysem Chudenice a obcemi Křenice a Biřkov a odsouhlasilo částku 40 000,- Kč za rok pro
obec Křenice a 30 000,- Kč za rok pro obec Biřkov a schválilo kompetenci pana D. Žáka
k podepsání těchto dodatků.

Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Žádost o dotaci z programu podpory činností akcí spolků a neziskových organizací – TJ Sokol
Chudenice – fotbalový oddíl
Předsedající přečetl zastupitelům žádost TJ Sokol Chudenice o dotaci z programu činnosti akcí spolků a
neziskových organizací, která byla určena na podporu činností a akcí pořádaných fotbalovým oddílem TJ Sokol
Chudenice v roce 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z programu podpory činností akcí spolků a
neziskových organizací – TJ Sokol Chudenice – fotbalový oddíl a schválilo dotaci na rok 2018 ve
výši 15 000,- Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9. Revokace bodu č.2018-7-12 usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 1.11.2018
Předsedající vyzval pana D. Žáka, aby objasnil tuto problematiku. Jedná se o revokaci bodu z ustavujícího
zasedání, týkající se určení pravidel spojených s organizací svatebních obřadů. Jedná se o nový model, kdy se
dopředu stanoví dny, v které bude možno provádět obřady. Tyto termíny budou navrhnuty v následujícím bodě
zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo revokuje bod č. 2018-7-12 usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne
1.11.2018
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-9 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

10. Ustanovení osob pověřených k přijímání prohlášení o vstupu do manželství, určení oddávacích
dnů na rok 2019 a na rok 2020, určení oddávacích hodin a určení obřadních místností.
Předsedající vyzval pana D. Žáka, aby objasnil tuto problematiku. Ten seznámil zastupitele s navrhovanými
osobami a termíny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Chudenice pověřuje k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve
smyslu § lla odst. 1 písm. a) zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto osoby:
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Martin Dolejš, nar. 13.7.1967, starosta městyse Chudenice
Mgr. Marcel Bezděk, nar. 26.11.1977, místostarosta městyse Chudenice
David Žák, nar. 5.3.1979, místostarosta městyse Chudenice
Dagmar Stelzerová, nar. 18.06.1970, členka zastupitelstva městyse Chudenice
Současně ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech můžou výše uvedení užívat
závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden
název Česká republika.
Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje:
Oddávací dny pro rok 2019: 30.3.2019; 13.4.2019; 11.5.2019; 1.6.2019; 22.6.2019; 20.7.2019;
3.8.2019; 17.8.2019; 14.9.2019; 28.9.2019; 19.10.2019
Oddávací dny pro rok 2020: 14.3.2020; 18.4.2020; 16.5.2020; 6.6.2020; 20.6.2020; 18.7.2020;
1.8.2020; 15.8.2020; 12.9.2020; 3.10.2020
Oddávací hodiny: 10.00 - 14.00 hod.
Obřadní místnosti: 1) Úřad městyse Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice – zasedací
místnost 2) Starý zámek, U Černínského zámku 1, 339 0l Chudenice – velký sál.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Sazebník poplatků – projednání výše poplatků nespecifikovaných v Obecně závazných
vyhláškách.
Předsedající objasnil tuto problematiku, a dále p. D. Žák doplnil, že tento sazebník byl konzultován s pracovníky
městyse l. Sazebník poplatků byl aktualizován po 14 letech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo sazebník nespecifikovaných v Obecně závazných vyhláškách poplatků.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2018-9-11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

12. Projednání smlouvy o nájmu prostor v čp. 246 v Chudenicích.
Předsedající předložil návrh smlouvy o pronájmu prostor v čp. 246 v Chudenicích v budově zdravotního
střediska paní Zuzaně Jíchové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pronájem prostor v čp. 246 v Chudenicích a stanovilo výši nájemného
na 1 200,- Kč na měsíc včetně tepla.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2018-9-12 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

13. Projednání smlouvy o nájmu prostor v místnosti číslo dveří 5 v budově bývalé ZŠ
v Chudenicích.
Předsedající předložil návrh smlouvy o pronájmu prostor v místnosti č.d. 5. v budově bývalé ZŠ v Chudenicích,
Kvapilova 215, paní Gabriele Bláhové.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pronájem prostor v místnosti č.d. 5. v budově bývalé ZŠ v Chudenicích a
stanovilo výši nájemného na 1 000,- Kč na měsíc včetně tepla a energie.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2018-9-13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

14. Schválení složení kulturní komise.
Předsedající vyzval paní L. Homolkovou, aby přečetla složení Kulturní komise. Ta tak následně učinila a
k jejímu složení nebylo výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo složení Kulturní komise ve složení:
Předsedkyně: Lenka Homolková
Členové: za Starý Zámek Miroslava Žáková a Ludvík Pouza, za Areál Bolfánek Karel Jungvirth, za
hasičský spolek Miroslav Písařík a Tomáš Pfeifer, za myslivecký spolek Lukáš Mann, za
včelařský spolek Ing. Karel Kuneš, za TJ Sokol Kateřina Kacerovská a Lucie Zábranová, za
zahrádkářský spolek Josef Řeřicha, za MŠ Chudenice Štěpánka Jílková, za rodiče pořádající
akce Mgr. Aneta Vlasáková a Jaroslava Žáková
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2018-9-14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

15. Projednání rozpočtu sociálního fondu na rok 2019.
Předsedající vyzval účetní paní J. Vlčkovou k objasnění problematiky a ta tak učinila. Jedná se např. o
příspěvky zaměstnancům na dovolenou, stravné, ošatné dle platných směrnic městyse Chudenice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2018-9-14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

16. Další organizační záležitosti.
Nebyly již žádné další organizační záležitosti.

17. Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
Od přítomné občanky vzešel na každoroční nárůst příjmů, ale i provozních výdajů ze strany úřadu městyse.
Paní účetní J. Vlčková reagovala, že co se týče každoročního zvyšování platů zaměstnanců, řídí se městys
Chudenice aktualizací platné legislativy. Dalším důvodem je permanentní růst výdajů na pohonné hmoty, na
uhlí, energie, tyto ceny, ale bohužel určují společnosti, které tyto komodity nabízejí. Dále bylo zmíněno, že
ohledně daňových úlev a rozpočtového opatření ze strany státu, byly příjmy pro obce v tomto roce nejvyšší
možné, v dalších letech už se zřejmě nebudou zvyšovat, ale měli by se držet na stejné výši.
Pan D.Žák se dotázal, zda je velký rozdíl mezi příjmy a výdaji?
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Reakce zněla, že je důležité využít příjmy na správné investice, jelikož se mění úvěrová situace, kdy úroky od
bank rostou, pohybují se okolo 3% a budoucí investice již nebudou tak výhodné.
Další diskuze byla hromadná, ohledně úvěru na stavbu nové hasičárny, kdy se řešily výše úroků, data splátek,
jak toto ovlivní rozpočet v roce 2019 a jiné.
Pan M.Bezděk měl poznámku k hospodaření městyse v tom ohledu, že tak jak vyšlo z finanční analýzy o
hospodaření městyse Chudenice, provedené na žádost nového zastupitelstva v roce 2015, vyšlo najevo, že
městys má nadbytek hmotného majetku, o který je nuceno adekvátně pečovat. Nyní se vedení městyse snaží
kompenzovat předešlý nedostatek péče o tyto objekty alespoň formou částečných úprav, vedoucích k jejich
stabilizaci, což je též jeden z důvodu nárůstu provozních nákladů.

18. Kontrola usnesení a závěr.
Lenka Homolková přečetla usnesení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19. 15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Usnesení 8 -2018
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání
4) Rozpočtové opatření č. 10/2018
5) Sazebník poplatků nespecifikovaných v Obecně závazných vyhláškách

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2018
Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách
městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě městyse.
Zapisovatel:

Lenka Homolková

Ověřovatelé:
Jitka Egermayerová

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

Mgr. Marcel Bezděk

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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