Městys Chudenice

Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.3.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice

I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, ţe 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, ţe je přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takţe
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, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Ţák
Nepřítomní zastupitelé:
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu M. Šavlovou a J. Srbovou a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navrţení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění
usnesení námitek, ani doplnění.
M. Dolejš
Návrh na změnu územního plánu – nebudeme řešit, ţádné další podněty nepřišly.
- ČEZ Distribuce – kabely sítě NN budou uloţeny do země
- Dotace pro Sokol Chudenice byla poskytnuta
- Dotace pro Charitu bude řešena dnes

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

M. Dolejš navrhl doplnit jednání o body:
- Rozpočtové opatření č. 2/2017
- Ţádost manţelů Matějkových o prodej části pozemku u MŠ
- Ţádost O.S. Otisk o uznání stavebních nákladů
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Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Zahájení zasedání a organizační záleţitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Ţádost o souhlas s investiční akcí „Chudenice, KT, 1385/15 – kNN“,
Ţádost p. Zdeňka Mlnaříka o koupi pozemku,
Ţádost p. Zdeňka Marka o podpis a) na ţádosti o vydání rozhodnutí o dělení, nebo
zcelování pozemků, b) směnné smlouvy dle §2184 zák. č. 89/2012 Sb. OZ. k
pozemkům 1962/4, 1962/3 a 2001/2 v k.ú. městyse Chudenice,
VII)
Ţádost o schválení účetní závěrky na rok 2016 a ţádost o schválení hospodářského
výsledku a následné rozdělení do fondů pro MŠ Chudenice,
VIII) Ţádost ZO ČSZ o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a nezávislých
organizací,
IX)
Ţádost o poskytnutí dotace Plzeňského kraje na zajištění dopravní obsluţnosti,
X)
Ţádost o poskytnutí individuální dotace pro Oblastní charitu,
XI)
Smlouva na odběr elektrické energie firmou AMPER Market,
XII)
Ţádost o dotaci z dotačního programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2017“ na světelné radary,
XIII) Rozpočtové opatření č.11/2016,
XIV)
Rozpočtové opatření č.1/2017,
XV)
Střednědobý výhled rozpočtu,
XVI)
Rozpočtové opatření č. 2/2017,
XVII) Ţádost manţelů Matějkových o prodej části pozemku u MŠ,
XVIII) Ţádost O.S. Otisk o uznání stavebních nákladů,
XIX)
Další organizační záleţitosti,
XX)
Diskuze,
XXI)
Kontrola usnesení a závěr.

IV.

Ţádost o souhlas s investiční akcí „Chudenice, KT, 1385/15 – kNN“

M. Dolejš – akce se týká zhotovení nového pilíře v rámci projektu nové hasičské zbrojnice v
Chudenicích.

Usnesení č. 2017-1-1:
Zastupitelstvo projednalo a dává souhlas k investiční akci
přípojkového pilíře NN označené jako „Chudenice, KT, 1385/15 – kNN“.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-1 bylo schváleno.

V.

Proti

0

vybudování

Zdrţeli se 0

Ţádost p. Zdeňka Mlnaříka o koupi pozemku.

M. Dolejš přečetl ţádost p. Mlnaříka o prodej pozemku na kterém je umístěn jeho včelín.
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Zastupitelstvo doporučuje vyhlásit záměr pronájmu dotčeného pozemku.

Usnesení č. 2017-1-2:
Zastupitelstvo projednalo ţádost p. Zdeňka Mlnaříka o prodej části pozemku p.č. 561/1 v
katastru Chudenice

VI.

Ţádost p. Zdeňka Marka o podpis a) na ţádosti o vydání rozhodnutí o dělení, nebo
zcelování pozemků, b) směnné smlouvy dle §2184 zák. č. 89/2012 Sb. OZ. k
pozemkům 1962/4, 1962/3 a 2001/2 v k.ú. městyse Chudenice.

M. Dolejš přečetl ţádost p. Marka.
Nově vybudovaný plot, který částečně zasahuje na pozemek městyse, není třeba bourat, nicméně
případné nové oplocení by mělo být vedeno v souladu s hranicí pozemku dle KÚ.

Vzhledem k rozsahu diskuze není tato detailně zapsána, nicméně je zveřejněna formou audiozáznamu
na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2017-1-3:
Zastupitelstvo zamítlo ţádost p. Zdeňka Marka o vydání rozhodnutí o dělení nebo
zcelování pozemků a uzavření směnné smlouvy dle §2184 zák. č. 89/2012 Sb. OZ. k
pozemkům 1962/4, 1962/3 a 2001/2 v k.ú. městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
0
Usnesení č. 2017-1-3 bylo schváleno.

VII.

Proti

11

Zdrţeli se

0

Ţádost o schválení účetní závěrky na rok 2016 a ţádost o schválení
hospodářského výsledku a následné rozdělení do fondů pro MŠ Chudenice.

M. Dolejš přečetl ţádost I. Tesařové, ředitelky MŠ.

Usnesení č. 2017-1-4:
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za r. 2016 a hospodářský výsledek MŠ Chudenice,
a následné rozdělení prostředků do fondů.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrţeli se

0
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VIII.

Ţádost ZO ČSZ o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a
nezávislých organizací

M. Dolejš přečetl ţádost Základní organizace Českého svazu zahrádkářů o dotaci na spolufinancování
zájezdu ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 2017-1-5:
Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč pro ZO ČZS Chudenice z programu
podpory činnosti a akcí spolků a nezávislých organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-5 bylo schváleno.

IX.

Proti

0

Zdrţeli se

0

Ţádost o poskytnutí dotace Plzeňského kraje na zajištění dopravní
obsluţnosti

M. Dolejš – jedná se o dotaci na zajištění dopravní obsluţnosti městyse autobusy na rok 2017. Jedná
se o částku 45.720,- Kč.

Usnesení č. 2017-1-6:
Zastupitelstvo schválilo ţádost PK o dotaci ve výši 45.720,- Kč na zajištění dopravní
obsluţnosti a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-6 bylo schváleno.

X.

Proti

0

Zdrţeli se

0

Ţádost o poskytnutí individuální dotace pro Oblastní charitu

M. Dolejš – Oblastní charita se stará celkem 20 občanů městyse Chudenice.
Z diskuze vyplynulo doporučení pro poskytnutí částečné dotace ve výši 5 tis. Kč. V případě odstranění
určitých nedostatků ve sluţbách charity (péče v době dovolených apod.) bude poskytnuta druhá
polovina dotace později.

Usnesení č. 2017-1-7:
Zastupitelstvo schválilo individuální dotaci pro oblastní charitu na pokrytí nákladů na
pohonné hmoty ve výši 5.000 Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2017-1-7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrţeli se

2
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XI.

Smlouva na odběr elektrické energie firmou AMPER Market

M. Dolejš – byly poptány další firmy, které elektrickou energii distribuují. Firma AMPER Market má
nejpřijatelnější podmínky. Doporučuji prodlouţit smlouvu s tímto stávajícím dodavatelem na rok 2017.

Usnesení č. 2017-1-8:
Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny pro
hladinu NN s firmou AMPER Market.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-8 bylo schváleno.

XII.

Proti

0

Zdrţeli se

0

Ţádost o dotaci z dotačního programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a
prevence kriminality pro rok 2017“ na světelné radary

M. Dolejš vysvětlil moţnost podání ţádosti o dotaci na pořízení radarů, které by měly pomoci omezit
rychlost ve vybraných místech v Chudenicích a Lučici. Je moţné dosáhnout aţ na 70% nákladů.

Usnesení č. 2017-1-9:
Zastupitelstvo schválilo ţádost o dotaci z dotačního programu “Plzeňský kraj – bezpečný
kraj a prevence kriminality pro rok 2017“ na světelné radary.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-9 bylo schváleno.

XIII.
XIV.

Proti

0

Zdrţeli se

0

Rozpočtové opatření č. 11/2016
Rozpočtové opatření č. 1/2017

J. Vlčková okomentovala rozpočtová opatření.

Usnesení č. 2017-1-10:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2016 a č. 1/2017.

XV.

Střednědobý výhled rozpočtu

J. Vlčková vysvětlila záleţitost výhledu rozpočtu.
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Usnesení č. 2017-1-11:
Zastupitelstvo schválilo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Chudenice na
období 2017-2019.
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-11 bylo schváleno.

XVI.

Proti

0

Zdrţeli se

0

Zdrţeli se

0

Rozpočtové opatření č. 2/2017

J. Vlčková okomentovala rozpočtové opatření.

Usnesení č. 2017-1-12:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017
Výsledek hlasování:
Pro
11
Usnesení č. 2017-1-12 bylo schváleno.

XVII.

Proti

0

Ţádost manţelů Matějkových o prodej části pozemku u MŠ

M. Dolejš přečetl ţádost manţelů Matějkových. Manţelé Matějkovi nechali zpracovat geometrický plán
pro další jednání v této věci. V kontextu dnes projednaných a zamítnutých ţádostí je otázkou zda je
z pohledu obce dobře pozemek prodávat.
J. Srbová – jedná se o trochu jinou záleţitost, nebyl zabrán cizí pozemek a ani se nejedná o zájmovou
činnost.
D. Klíma – v podobných případech jsme lidem dříve vycházeli vstříc. Domnívám se, ţe školka tento
pozemek nevyuţívá.
J. Přibáň – obec nemá potřebu pozemky prodávat.
V. Svatoň – kaţdý z nás by chtěl mít přístup k nemovitosti co nejlepší.
D. Ţák – v současné době není moţné volně zajíţdět do areálu školky. Předpokládám, ţe v případě
potřeby by byl z pozemku MŠ umoţněn panu Matějkovi přístup.
J. Srbová – trávník vpravo u vjezdu do školky je ve vlastnictví úřadu pro zastupování státu. Vrata do
školky by tedy teoreticky mohla být posunuta výš.
D. Ţák – pozemek pod cestou je ve vlastnictví obce, ale nejedná se oficiálně o komunikaci. Nebyl by
problém povolit individuální vjezd.
M. Matějka – nejednalo by se o kaţdodenní vjezd. Smyslem bylo na pozemku vybudovat kus zahrady
a zlepšit celkový vzhled. Domnívám se, ţe by to bylo oboustranně výhodné. Kamennou zeď, která ale
s pozemkem nesouvisí, plánujeme opravit.
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Usnesení č. 2017-1-13:
Zastupitelstvo neschválilo prodej části pozemku 5/11 v katastru městyse Chudenice u
MŠ.
Výsledek hlasování:
Pro
4
Usnesení č. 2017-1-13 nebylo přijato.

XVIII.

Proti

5

Zdrţeli se

2

Ţádost O.S. Otisk o uznání stavebních nákladů

M. Dolejš přečetl ţádost OS OTISK o uznání nákladů na opravy objektu bývalé hájovny z roku 2007.
Náklady ve výši 48.409 Kč byly odečteny z nájemného. Ţádost je doloţena poloţkovým rozpočtem.
Při kontrole nájemních smluv jsme našli tuto závadu, kdy tato záleţitost v minulosti nebyla zcela
dořešena.
K. Jungwirth doplnil informace k ţádosti.
D. Klíma – pokud se dobře pomatuji, ve smlouvě bylo uvedeno, ţe je moţné odpustit nájem, pokud
bude doloţen soupis prací. Práce byly provedeny. S uznáním nákladů nemám problém.

Usnesení č. 2017-1-14:
Zastupitelstvo schválilo ţádost o.s. OTISK o uznání nákladů stavebních prací a opravu
hájovny na rozhledně Bolfánek v roce 2007.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2017-1-14 bylo schváleno.

XIX.

Proti

0

Zdrţeli se

2

Další organizační záleţitosti

Ţádné další organizační záleţitosti nebyly projednávány.

XX.

Diskuze

M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
D. Klíma – rád bych doplnil bod týkající se pana Marka. Ve světle přísnosti v případu manţelů
Matějkových ţádám, aby obec byla garantem uvedení pozemků do původního stavu. Zítra v této věci
obdrţíte oficiální ţádost a budu ji adresovat na všechny příslušné úřady, katastr atd.
O. Vlasák – na ombudsmanku?
D. Klíma – nikoliv, toto se dá řešit ţalobou.
M. Šavlová – ţalobou na koho?
D. Klíma – na pana Marka, potaţmo na obec. Protoţe jsou mi kladeny překáţky v příjezdu na
pozemek. Tímto oficiálně ţádám pana starostu, aby zahájil jednání, a dostane to oficiálně, písemně.
D. Ţák – takţe veškerého oplocení, bez benevolence nového oplocení.
D. Klíma – ano, pochopitelně.
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M. Fendtová se dotázala, zda se budou prořezávat lípy u Starého zámku.
M. Dolejš – v prořezávání budeme pokračovat na podzim.
M. Šavlová – chtěla bych pochválit pracovníky obce za úpravu sakurové aleje.
M. Dolejš – úpravy proběhly také kolem hřbitovní zdi a za tuto práci také děkuji.
D. Ţák – byla schválena dotace na vozidlo a probíhá výběrové řízení. Ţádost o dotaci na výstavbu
nové hasičské zbrojnice by měla být projednána během sedmi měsíců.
M. Dolejš – ţádáme o dotaci na připojení dalšího vrtu, zaţádali jsme o příspěvek na opravu střechy na
sokolovně. Odhad investice je 1,1 mil. Dále připravujeme projekt na rekonstrukci komunikace na
Záblatí.

XXI.

Kontrola usnesení a závěr

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve21:15 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) .....

Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uloţena na úřadě
městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 5.3.2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

MUDr. Jana Srbová

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

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

Ing. Marie Šavlová

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: ....
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Zápis
ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 16.5.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice

I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, ţe 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, ţe je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takţe
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:

Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie
Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Ţák
Nepřítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk (omluven), Bc. David Klíma (omluven v průběhu jednání), MUDr. Jana Srbová
(omluvena)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu V. Soupírovou a D. Ţáka a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navrţení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

D. Ţák přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění usnesení
námitek, ani doplnění.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

M. Dolejš navrhl doplnit jednání o body:
- Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 3/2017 a 4/2017
- Záznam o změně rozpočtové poloţky
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Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Projednání přijetí dotace na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy
a lokální opravy krovu” z dotačního titulu č.1 – Zachování a obnova památkové
hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní památky 2017
Projednání přijetí dotace na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy
a lokální opravy krovu” z dotačního titulu Program péče o vesnické památkové
rezervace a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2017
Projednání přijetí dotace na akci „Výměna oken a dveří v budově mateřské školy
v Chudenicích z dotačního titulu PSOV PK
Projednání VŘ na dodavatele DA pro JSDH Chudenice
Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017
Záznam o změně rozpočtové položky,
Diskuze,
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Program jednání byl schválen.

IV.

Projednání přijetí dotace na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy
a lokální opravy krovu” z dotačního titulu č.1 – Zachování a obnova
památkovéhodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní
památky 2017

M. Dolejš – poţádali jsme dotaci na opravu střechy sokolovny. Získali jsme 400 tis. Kč. od Národního
památkového ústavu a tuto dotaci je třeba formálně přijmout a sepsat smlouvu s vítězem výběrového
řízení.

Usnesení č. 2017-2-1:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o
přijetí dotace, jmenování komise pro výběr dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo
na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy a lokální opravy krovu” z
dotačního titulu – Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní
památky nebo národní kulturní památky 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2017-2-1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0
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V.

Projednání přijetí dotace na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova
střechy a lokální opravy krovu” z dotačního titulu Program péče o vesnické
památkové rezervace a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok
2017

M. Dolejš – jedná se o dotaci na opravu sokolovny, tentokrát z Programu péče o vesnické památkové
rezervace. Získali jsme 350 tis. Kč. Opět je třeba dotaci přijmout a sepsat smlouvu s výhercem
výběrového řízení. Budeme se snaţit, aby obě akce prováděla jedna firma.
D. Ţák – doporučuji pověřit starostu také sestavením komise, která bude vybírat zhotovitele.
M. Dolejš - celková cena rekonstrukce je odhadnuta na cca 1.150 tis, z toho je celková výše dotace
750 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-2-2:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí
dotace, jmenování komise pro výběr dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na
akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy a lokální opravy krovu” z dotačního
titulu Program péče o vesnické památkové rezervace a krajinné památkové zóny finanční
přísliby pro rok 2017
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2017-2-2 bylo schváleno.

VI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání přijetí dotace na akci „Výměna oken a dveří v budově mateřské
školy v Chudenicích z dotačního titulu PSOV PK

M. Dolejš – ţádali jsme o dotaci 660 tis. Kč. Přiznáno bylo 270 tis. Kč.
Snaţíme se dále o získání ţádosti na kompletní zateplení budovy MŠ včetně výměny oken. V případě
úspěchu bychom mohli dosáhnout maximálně na 50% dotaci. Výše investice je odhadnuta na 2,3-2,4
mil. Kč.

Usnesení č. 2017-2-3:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí
dotace, jmenování komise pro výběr dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na
akci „Výměna oken a dveří v budově mateřské školy v Chudenicích z dotačního titulu
PSOV PK.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2017-2-3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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VII.

Projednání VŘ na dodavatele DA pro JSDH Chudenice

D. Ţák – byla nám poskytnuta dotace ve výši 1.973.268,- Kča následně bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele automobilu. Výhercem VŘ se stala firma KM Rest Ivančice s.r.o. s cenou 2.418.789 Kč
včetně DPH. Cena automobilu se zvýšila v porovnání se studií proveditelnosti o 200 tis. Kč. Zvýšením
ceny se tak sniţuje podíl získané dotace z 90% na cca 80% a náklady obce na pořízení automobilu by
tedy byly celkově 445 tis. Současná cena, za kterou se automobil prodává, je 2,7 mil Kč. Jedná se o
zásahové vozidlo s veškerým potřebným vybavením.

Usnesení č. 2017-2-4:
Zastupitelstvo schválilo výsledek VŘ na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH
Chudenice a pověřilo starostu podepsáním kupní smlouvy s dodavatelem automobilu
Mercedes-Benz Sprinter (f. KM Rest Ivančice, s.r.o.).
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2017-2-4 bylo schváleno.

VIII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017

M. Šavlová okomentovala rozpočtová opatření č. 3 a 4.

Usnesení č. 2017-2-5:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017.

IX.

Záznam o změně rozpočtové položky

M. Dolejš informoval o změně rozpočtové poloţky týkající se daně z provozu hazardních her.

Usnesení č. 2017-2-6:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí záznam o změně rozpočtové položky.

X.

Další organizační záležitosti

Ţádné další organizační záleţitosti nebyly projednávány.
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Diskuze

M. Dolejš - obec pořídila nový sekací traktor a údrţbové vozidlo, které bude dovybaveno např.
koštětem pro lepší úpravu chodníků v zimním období.
M. Dolejš vyzval přítomné k další diskuzi.

XII.

Kontrola usnesení a závěr

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve19:15 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č.3/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Záznam o změně rozpočtové poloţky

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.
Zápis byl vyhotoven dne: 31.5. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Vendula Soupírová

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

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

David Ţák

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: .............
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Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.6.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 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 9 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, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, MUDr. Jana Srbová
(od 19:27), Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Bc. David Klíma (neomluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Přibáně a D. Žáka a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění
usnesení námitek, ani doplnění.
V poptávkovém řízení na opravu střechy sokolovny zvítězila firma Tesařství Václav Matějka z Úboče.
Bude podepsána smlouva o dílo.
Na výměnu oken v MŠ byla vybrána firma Rednex a byla podepsána smlouva o dílo.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Předsedající navrhl doplnit jednání o body:
- Přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu Mikrogranty PK Podpora a
oživení kulturních aktivit v roce 2017. Bylo přiznáno 10 tis. Kč.
- Projednání přijetí dotace z Plzeňský kraj – bezpečný kraj – na bezpečnostní radary. Přiznáno bylo 70
tis. Kč.
Dále se zastupující ředitelka MŠ, paní Rišková omluvila z účasti na zasednání ze zdravotních důvodů.
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Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r. 2016,
Projednání podpisu smlouvy s firmou DAKAN na vykonání přezkoumání hospodaření
městyse za r. 2017,
VI)
Projednání nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2016,
VII)
Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2016,
VIII) Rozpočtové opatření č. 5/2017,
IX)
Projednání žádosti ZO ČSV Chudenice o dotaci z programu podpory spolků,
X)
Projednání žádosti o vyjádření k PD na zásobování elektrickou energií pro nové odběry
v lokalitě Vyšensko,
XI)
Projednání návrhu na pořízení změny č.1 ÚP Chudenice,
XII)
Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 128/7 za účelem stavby RD,
XIII) Představení zastupující ředitelky MŠ,
XIV)
Přijetí dotace na připojení vrtu HV 6,
XV)
Projednání přijetí dotace z Plzeňský kraj – bezpečný kraj,
XVI)
Přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu Mikrogranty
PK Podpora a oživení společenských a kulturních aktivit v roce 2017,
XVII) Projednání žádosti MUDr. Zuzany Kováříkové o nájemní smlouvu na provozování
ordinace gynekologie a porodnictví,
XVIII) Diskuze,
XIX)
Kontrola usnesení a závěr.
Výsledek hlasování:
Pro
Program jednání byl schválen.

IV.

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.
2016

Účetní Vlčková stručně seznámila s výsledky přezkoumání firmou DAKAN. Omylem došlo k tomu, že
z majetku obce nebyl vyřazen byt č. 307/7, který byl prodán. Tato chyba bude opravena v účetních
knihách za rok 2017.
Od 1.1. 2018 nabydou účinnost opatření pozastavující obcím převod podílu z výnosu sdílených daní
v případě nesnižování dluhu. Pokud zadlužení obce překročí 60% průměru jejích příjmů za poslední
čtyři roky, bude nucena navýšit splácení dluhu. Pokud toho nebude schopna, bude stát pozastavovat
5% příjmu z rozpočtového určení daní, které budou použity na splácení dluhu. Zadlužení Chudenic je
aktuálně na úrovni 129% průměru za poslední čtyři roky. Celorepublikový průměr je cca 17%. Reálně
hrozí, že budeme od příštího roku nuceni zvýšit úhradu dluhů o cca 800 tis. Kč za rok.

Usnesení č. 2017-3-1:
2016.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok
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V.

Projednání podpisu smlouvy s firmou DAKAN na vykonání přezkoumání
hospodaření městyse za r. 2017

Předsedající – s prací firmy DAKAN jsme spokojeni a rovněž cena je příznivá. Doporučil další
spolupráci s touto společností.

Usnesení č. 2017-3-2:
Zastupitelstvo schválilo sepsání smlouvy s firmou DAKAN na přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Usnesení č. 2017-3-2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

19:27 Na jednání se dostavila MUDr. J. Srbová

Usnesení č. 2017-3-3:
Zastupitelstvo schválilo provedení nápravných
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-3 bylo schváleno.

VI.

Proti

0

opatření

ke

Zdrželi se

zprávě

o

výsledku

0

Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2016

Účetní Vlčková seznámila s nejdůležitějšími položkami závěrečného účtu za rok 2016.
Na běžném účtu je k 1.1. 2017 cca 3.5 mil, zatímco v roce 2014 byl čerpán kontokrent ve výši 1 mil.
Kč a dále byly evidovány závazky a faktury po splatnosti.

Usnesení č. 2017-3-4:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-4 bylo schváleno.

VII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání účetní závěrky městyse za rok 2016

Účetní Vlčková informovala o vybraných položkách účetní závěrky.
Výsledek hospodaření městyse je +6.345.815 Kč před zdaněním.

Usnesení č. 2017-3-5:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2016.
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VIII.

Rozpočtové opatření č. 5/2017

J. Vlčková informovala o vybraných položkách rozpočtového opatření.

Usnesení č. 2017-3-6:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.

IX.

Projednání žádosti ZO ČSV Chudenice o dotaci z programu podpory spolků
a neziskových organizací.

Předsedající přečetl žádost o dotaci jako příspěvek na uspořádání oslavy k výročí 110 let spolku ve
výši 10 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-3-7:
Zastupitelstvo schválilo dotaci pro ZO ČSV Chudenice ve výši 10.000 Kč z Programu
podpory spolků a neziskových organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-7 bylo schváleno.

X.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti o vyjádření k PD na zásobování elektrickou energií pro
nové odběry v lokalitě Vyšensko

Předsedající – jedná se o podzemní vedení kabelů.

Usnesení č. 2017-3-8:
Zastupitelstvo schválilo projektovou dokumentaci na zásobování elektrickou energií pro
lokalitu Výšensko.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-8 bylo schváleno.

XI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání návrhu na pořízení změny č.1 ÚP Chudenice

Předsedající přečetl žádost O. Macána. Veškeré náklady související se změnou Územního plánu ponese
žadatel.

Usnesení č. 2017-3-9:
Zastupitelstvo schválilo návrh na pořízení změny č.1 v ÚP Chudenice.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 2017-3-9 bylo schváleno.

Proti

1

Zdrželi se

1
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XII.

Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 128/7 za účelem stavby RD

Předsedající přečetl žádost o koupi pozemku, který je v majetku městyse.

Usnesení č. 2017-3-10:
Zastupitelstvo schválilo přesunutí bodu č.12 (Projednání žádosti o koupi pozemku p.č.
128/7) na některé z dalších zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-10 bylo schváleno.

XIII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Představení zastupující ředitelky MŠ

Paní Rišková se omluvila z jednání ze zdravotních důvodů.

XIV.

Projednání přijetí dotace na připojení vrtu HV 6

Předsedající – jedná se o vrt pod silnicí na Slatinu. Vrt je silný a připravený k připojení. Pomohl by v
současné komplikované situaci s vodou. Odhadní cena realizace je 3.143.667 Kč, přičemž Státní fond
Životního prostření poskytuje dotaci ve výši 70%, tedy max. 2.200.567 Kč.
Důležité termíny - zahájení stavby od 1.6.2017, dokončení 31.12.2017, předložení ZVA nejpozději
31.3.2018.

Usnesení č. 2017-3-11:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
2.200.567,- Kč, na připojení vrtu HV6 s pitnou vodou v Chudenicích.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-11 bylo schváleno.

XV.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání přijetí dotace z programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj

Předsedající - jedná se o zřízení orientačních radarů na měření rychlosti v Chudenicích, Lučici a
Slatině. Přiznáno je 70 tis. Kč, žádost byla na 136,7 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-3-12:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje v rámci programu Plzeňský kraj
– bezpečný kraj na pořízení orientačních měřičů rychlosti v obcích Chudenice, Lučice a
Slatina.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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XVI.

Přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu
Mikrogranty PK Podpora a oživení společenských a kulturních aktivit v roce
2017

Předsedající – jedná se o akce jako např. průvod panenek, oživené prohlídky a pod. Žádali jsme o 20
tis Kč, přiznáno bylo 10 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-3-14:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z
programu Mikrogranty PK Podpora a oživení kulturních aktivit v roce 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-14 bylo schváleno.

XVII.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti MUDr. Zuzany Kováříkové o nájemní smlouvu na
provozování ordinace gynekologie a porodnictví,

Předsedající informoval o žádosti MUDr. Štěpánka o ukončení nájemní smlouvy. MUDr. Kováříková by
chtěla v praxi MUDr. Štěpánka pokračovat.

Usnesení č. 2017-3-13:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových
(gynekologické ordinace) v budově zdravotního střediska č.p. 246.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-3-13 bylo schváleno.

XVIII.

Proti

0

Zdrželi se

prostor

0

Další organizační záležitosti

Žádné další organizační záležitosti se nevyskytly

XIX.

Diskuze

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
Proběhla diskuze týkající se částečné rekonstrukce prostor v ordinaci praktického lékaře. Do budoucna
je ke zvážení zřízení bezbarierového přístupu na WC.

XX.

Kontrola usnesení a závěr

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 20:30 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Závěrečný účet za rok 2016
Účetní závěrka za rok 2016
Rozpočtové opatření č.5/2017

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.
Zápis byl vyhotoven dne: 18.7. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Jan Přibáň

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

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

David Žák

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 24.7.2017
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Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 19.7.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05
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, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, MUDr. Jana
Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Bc. David Klíma (neomluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu V. Svatoně a J. Macána a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění
usnesení námitek, ani doplnění.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Další body jednání nebyly navrženy.

Program jednání:
I)
II)

III)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
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IV)
V)
VI)

Projednání doručených žádostí k vyhlášenému záměru na pronájem
nebytových prostor (gynekologické ordinace) v budově zdravotního střediska
č.p. 246 v Chudenicích.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro

10

Proti 0

Zdrželi se 0

Program jednání byl schválen.

IV.

Projednání doručených žádostí k vyhlášenému záměru na pronájem
nebytových prostor (gynekologické ordinace) v budově zdravotního
střediska č.p. 246 v Chudenicích

Předsedající – o prostory projevila zájem pouze MUDr. Kováříková s tím, že v ordinaci bude
provozovat gynekologycko-porodnickou praxi. Nájem byl stanoven ve výši 2.100,- Kč/rok vč.
tepla za 39,9 m2.

Usnesení č. 2017-4-1:
Zastupitelstvo schválilo pronájem nebytových prostor (gynekologické ordinace) v
budově zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích a sepsání nájemní smlouvy s
MUDr. Kováříkovou.
Výsledek hlasování:
Pro
10
Usnesení č. 2017-4-1 bylo schváleno.

V.

Proti 0

Zdrželi se

0

Další organizační záležitosti

Předsedající představil zastupující ředitelku MŠ paní Blanku Riškovou. Paní Rišková informovala o
problematice kolem předávání ředitelského místa, o výběru nové paní učitelky, o momentalní situaci
ve školce a o vizi, jak bude ve školce výchova probíhat v budoucnu. O místo nové učitelky se ucházely
tři uchazečky, ze kterých byla vybrána paní Dagmar Přibáňová.

VI.

Diskuze

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
M. Šavlová zvnesla otázku zda je v plánu oprava komunikace na Záblatí a zda je možné vylepšit
značení cesty na Starý zámek?
Předsedající – během příštího týdne bude částečně upraven povrch cesty v ulici Záblatí tak, aby
na pouťové slavnosti byl povrch schůdný. V příštím roce bude městys žádat o dotaci na celkovou
rekonstrukci. Dále se pokusí zjistit možnosti jakým způsobem vylepšit značení na Starý Zámek.
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VII.

Kontrola usnesení a závěr

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 19:30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Usnesení
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání

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.
Zápis byl vyhotoven dne: 22.7. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Mgr. Vladimír Svatoň

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

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

Jindřich Macán

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 22.7.2017
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Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.9.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 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 9 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, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Bc. David Klíma,
Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, David Žák

Nepřítomní zastupitelé:
MUDr. Jana Srbová (omluvena), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Přibáně a V. Soupírovou a zapisovatele M. Bezděka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
D. Žák přečetl usnesení z minulého zasedání. M. Dolejš informoval, že usnesení č. 2017-4-1 bylo
provedeno a nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor (gynekologické ordinace) v budově
zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích s MUDr. Kováříkovou byla sepsána.

III. Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Předsedající navrhl, oproti programu v pozvánce na zasedádní, doplnit jednání o tyto body:
- Projednání žádosti MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč MŠ Chudenice určeného
k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy
- Projednání přijetí dotace ve výši 14.527.093,- Kč z 36. výzvy IROP - Stanice IZS s názvem Požární
zbrojnice Chudenice.
- Projednání žádostí spolků TJ Sokol Chudenice, SDH Chudenice a TJ Sokol Chudenice-fotbalového
oddílu o poskytnutí dotací z „Dotačního programu na podporu akcí spolků a neziskových organizací“
městyse Chudenice
- Projednání převodu či odprodeje hasičského OA Škoda Felicia ve vlastnictví městyse Chudenice.
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Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Rozpočtové opatření č. 6/2017,
a) Projednání úhrady faktury č. 015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě
Pegisan
b) Projednání úhrady faktury č. 015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě
Pegisan
VI.
Projednání žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové dokumentaci
na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské
sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31,
127/77, 127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice
VII.
Projednání žádosti firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro
následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí v
Chudenicích,
VIII. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku Divadlu Rynek, z.s. na výrobu
filmové pohádky O zlatém jablku,
IX.
Projednání žádosti firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou
energií pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
X.
Projednání žádosti o souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se
vstupem na pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s
údržbou dřevinných břehových porostů robného toku k akci BP
Bělýšovský potok - údržba břehového porostu,
XI.
Projednání žádosti manželů Engelových o směnu pozemku v
k.ú.Bezpravovice,
XII.
Projednání návrhu na pořízení změny č.1 Územního plánu městyse
Chudenice,
XIII. Projednání žádosti o odprodej pozemku st. p.č.228, k.ú. Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
XIV. Projednání žádosti MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč
MŠ Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy,
XV.
Projednání přijetí dotace ve výši 14.527.093,- Kč z 36. výzvy IROP - Stanice
IZS s názvem Požární zbrojnice Chudenice,
XVI. Projednání žádostí spolků TJ Sokol Chudenice, SDH Chudenice a TJ Sokol
Chudenice-fotbalového oddílu o poskytnutí dotací z „Dotačního programu
na podporu akcí spolků a neziskových organizací“ městyse Chudenice,
XVII. Projednání převodu či odprodeje hasičského OA Škoda Felicia ve vlastnictví
městyse Chudenice,
XVIII. Projednání převodu či odprodeje hasičského OA Škoda Felicia ve vlastnictví
městyse Chudenice.Projednání převodu či odprodeje automobilu Škoda
Felicia ve vlastnictví městyse Chudenice,
XIX. Diskuze,
XX.
Kontrola usnesení a závěr.
Výsledek hlasování:

Usnesení č. 2017-5-1:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo schválilo program jednání.
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IV. Rozpočtové opatření č. 6/2017
Účetní J. Vlčková informovala o vybraných položkách rozpočtového opatření. Opatření se sestavovalo
k 30.6.2017. Nikdo neměl žádných dotazů.

Usnesení č. 2017-5-2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.

V. Projednání úhrady faktur:
a)
b)

č. 100015072 ke Smlouvě o dílo č. 986 firmě Pegisan
č. 100015098 ke Smlouvě o dílo č. 987 firmě Pegisan

Předsedající seznámil zastupitele s problematikou dlouho trvajícího sporu mezi městysem a f. Pegisan,
kdy ze strany této firmy byly městysi zaslány dvě faktury, vztahující se k SoD č.986 a 987, za údajně
provedené práce v roce 2012 na Starém zámku v Chudenicích v celkové výši 768.898,- Kč. V
současné době je tento spor projednáván u Okresního soudu v Klatovech, protože stávající vedení
městyse není přesvědčeno, že fakturace byly provedeny oprávněně, a f. Pegisan městys o tuto částku
zažalovala. Pochybnosti v celé této věci jsou z důvodu zvláštních okolností. Ke smlouvám ani k
fakturám nejsou dodány podklady dokazující provedení prací v rozsahu uvedeném v SoD, např.
Stavební deníky, fotodokumentace atd. Také dle vyjádření p. Klímy nejsou práce dle SoD č. 987 vůbec
realizovány a SoD je tedy nenaplněna. I přes tato zjištění jsou ale práce vyfakturovány a dokonce je i
městys zažalován, aby tyto práce uhradil. Vedení tedy má oprávněné pochybnosti a bude lpět na tom,
aby byla řádně celá věc prověřena, a aby soud rozhodl o tom, co má městys f. Pegisan zaplatit. Další
věc je také, že f. Pegisan provedla fakturaci až po několika letech od sepsání SoD. Nejprve faktura
byla vystavena k jiné smlouvě a následně byla opravena. Žaloba je ale opět podána na městys na
částku odpovídající plné výši obou faktur.
p. Klíma uvedl, že práce jsou provedeny a fakturace jsou oprávněné. Dochází k jednoznačné žalobě
Chudenic, protože f. Pegisan uznala svoje pochybení ve fakturacích. Trvá na svém a před soudem
bude vypovídat stejně jako na jednání na Starém zámku. Dále uvádí, že ze strany předsedajícího je
prezentována jen půlka pravdy. Na jednání na Starém zámku byl přítomen i stavební dozor p.
Kostohryz, který doklady o provedených pracích měl u sebe včetně fotodokumentace, ale na
předložení těchto materiálů nedošlo z důvodu atmosféry při jednání. Potvrdil, že práce dle SoD č. 987
nebyly realizovány. Nechce dělat advokáta f. Pegisan, ale Pegisan chtěl doplatit práce ještě za jeho
vedení, ale domluvili se že jim počká, neboť realizovali jiné projekty. Část prací z SoD č. 986 bylo
provedeno a také ze strany městyse proplaceno. Celková částka by tedy měla být ponížena o již
zaplacené faktury.
a) Předsedající dal hlasovat, kdo je pro uhrazení f. č. 100015072 ke Smlouvě o dílo č. 986 ve výši
339.322,- Kč ,mínus již zaplacené faktury.
Výsledek hlasování:
Pro
2
Proti 6
Zdrželi se
1
b) Předsedající dal hlasovat kdo je pro uhrazení f. č. 100015098 ke Smlouvě o dílo č. 987 ve výši
429.576,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
0
Proti 9
Zdrželi se
0

Usnesení č. 2017-5-3:
Zastupitelstvo:
a) neschválilo úhradu faktury č. 100015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě Pegisan,
b) neschválilo úhradu faktury č. 100015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě Pegisan.
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VI. Projednání žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové
dokumentaci na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení
a inženýrské sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30,
127/31, 127/77, 127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice
Předsedající podal informace k žádosti. Projednáním dané problematiky bylo zjištěno, že podklady k
žádosti jsou neúplné a bylo doporučeno vrátit žádost žadateli k doplnění informací.
Předsedající dal hlasovat, kdo je pro vrácení žádosti žadateli k doplnění.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-4:
Zastupitelstvo vrátilo k projednání žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové
dokumentaci na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské
sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/77, 127/82,
127/119, 127/131 kat. území Chudenice.

VII. Projednání žádosti firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro
následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí
Předsedající vysvětlil, že jde o vložení vedení nízkého napětí v ul. Záblatí do země v souvislosti s
přípravou celkové rekonstrukce této ulice.
p. Klíma – požádal o to, aby v souvislosti s touto akcí bylo provedeno stejné uložení i u veřejného
osvětlení. Předsedající uvedl, že je i s tímto počítáno.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-5:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro
následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí.
Usnesení č. 2017-5-5 bylo schváleno.

VIII. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku Divadlu Rynek, z.s. na výrobu
filmové pohádky O zlatém jablku
Předsedající přednesl žádost spolku Divadlo Rynek, který je realizátor pohádky O zlatém jablku. Tato
pohádka byla natáčena i na našem Starém zámku, kdy spolku byly zdarma poskytnuty prostory pro
natáčení. Z diskuze byla navržena částka ve výši 5.000,- Kč, která by mohla být poskytnuta formou
sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
5
Proti 1
Zdrželi se
3

Usnesení č. 2017-5-6:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální účelové dotace Divadlu Rynek, z.s. ve
výši 5.000,-Kč z Programu podpory spolků a neziskových organizací v návaznosti na
vypracování veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 2017-5-6 bylo schváleno.
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IX. Projednání žádosti firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou energií pro
nové odběry v lokalitě Výšensko
Předsedající přednesl žádost f. HG elektro, která vypracovává projekt na vedení el. energie na
Vyšensko. Došlo ke změně projektu z podzemní na nadzemní vedení. Firma nás žádá o stanovisko k
tomuto projektu. Písemné vyjádření provede starosta.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-7:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci
Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch na zásobování elektrickou energií pro nové
odběry v lokalitě Výšensko.
Usnesení č. 2017-5-7 bylo schváleno.

X. Projednání žádosti o souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se
vstupem na pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s údržbou
dřevinných břehových porostů drobného toku k akci BP Bělýšovský potok údržba břehového porostu
Předsedající přednesl žádost společnosti GeoVision, která městys žádá o vstup na pozemky za účelem
provedení prořezávky porostu kolem Bělýšovského potoka v úseku od koupaliště směrem k obci
Slatina.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-8:
Zastupitelstvo schválilo souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se vstupem na
pozemek a prohlášení o vlastnictví pozemku v souvislosti s údržbou dřevinných
břehových porostů drobného toku k akci BP Bělýšovský potok - údržba břehového
porostu,
Usnesení č. 2017-5-8 bylo schváleno.

XI. Projednání
Bezpravovice

žádosti

manželů

Engelových

o

směnu

pozemku

v

k.ú.

Předsedající přečetl žádost manželů Englových o směnu pozemků v Bezpravovicích. Na pozemku,
který chtějí směnit s městysem je obecní studna. Na tomto pozemku chtějí postavit rekreační chatku.
Občanům v Bezpravovicích se směna nezamlouvá, protože jsou na studnu napojeni a bojí se tak o
přerušení dodávky vody. Obec nemá důvod tento pozemek směňovat, či prodávat.
Výsledek hlasování:

Pro

0

Proti

9

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-9:
Zastupitelstvo neschválilo žádost manželů Engelových o směnu pozemku v k.ú.
Bezpravovice.
Usnesení č. 2017-5-9 bylo schváleno.
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XII. Projednání návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu městyse
Chudenice
Předsedající informoval o tom, že se přihlásili další zájemci o provedení změn v ÚP městyse
Chudenice. Konstatoval, že věc řešil s příslušnými orgány a v ničem nevidí žádný problém v požádání
o provedení změn v ÚP. Dále přečetl konkrétní žádosti žadatelů o změnu ÚP.
p. Klíma – nesouhlasí se změnou z důvodu nedostatku podkladů. Neví co se chce na pozemcích
stavět.
p. Žák – navrhuje přečtení žádostí, ve kterých je uveden jistě i záměr žadatelů.
p. Bezděk – vysvětluje, že ÚP není dogma městyse a je možno ze strany městyse na základě žádostí
občanů změny provádět.
Předsedající přečetl žádosti, ze kterých je patrné, že žadatelé mají záměr na pozemcích vystavět
rodinné domky. Jedná se o pana Ruperta a Vrácovského. Paní Smekalová na „sýpkách“ chce pouze
změnu za účelem přestavby bývalé váhy na obytný rodinný domek.
p. Klíma - má stále problém s tím, že neví co se bude na pozemcích stavět a že žádosti nemají
patřičné náležitosti.
p. Žák - vznesl dotaz na předsedajícího, zda žádosti splňují veškeré potřebné náležitosti.
Předsedající konstatatoval, že ano.
Výsledek hlasování:

Pro

6

Proti

3

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-10:
Zastupitelstvo schválilo návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu městyse
Chudenice.
Usnesení č. 2017-5-10 bylo schváleno.

XIII. Projednání žádosti o odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Předsedající přednesl žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., kdy na uvedeném pozemku v ulici Záblatí
je umístěn transformátor a tato společnost žádá o odkoupení pozemku pod tímto jejich zařízením.
Majitelem pozemku je městys Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-11:
Zastupitelstvo schválilo žádost o odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož
součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 2017-5-11 bylo schváleno.

XIV. Projednání žádosti MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč
MŠ Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy
Předsedající odprezentoval žádost vedení Mateřské školky, kdy mají záměr s dětmi jezdit do
plaveckého bazénu v Klatovech.
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Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-12:
Zastupitelstvo schválilo žádost MŠ Chudenice o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč MŠ
Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy.
Usnesení č. 2017-5-12 bylo schváleno.

XV. Projednání přijetí dotace ve výši 14.527.093,- Kč z 36. výzvy IROP - Stanice
IZS s názvem Požární zbrojnice Chudenice
D. Žák seznámil zastupitelstvo se skutečností, že městysi byla schválena dotace na výstavbu nové
hasičské zbrojnice v Chudenicích. Tuto dotaci je nutno pro budoucí potřeby ze strany zastupitelstva
formálně přijmout. Předsedající nechal hlasovat, kdo je pro přijetí dotace v uvedené výši.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-13:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu - Stanice Integrovaného záchranného systému s názvem „Požární zbrojnice
Chudenice“ ve výši 14.527.093,-Kč.
Usnesení č. 2017-5-13 bylo schváleno.

XVI. Projednání žádostí TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice o poskytnutí dotací:
a) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice
b) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti spolků a
neziskových organizací“ pro SDH Chudenice
c) ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu akcí spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl
Předsedající odprezentoval žádosti spolků. Místostarosta D.Žák upřesnil žádosti a vysvětlil, že je
žádáno ze strany spolků SDH Chudenice a TJ Sokol Chudenice, kdy se spolky domluvily na pořízení
židlí a stolů do tělocvičny pro potřeby pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Židle a
stoly byly již zakoupeny za celkovou cenu 34.000,- Kč. Jedná se o starší židle a stoly, kdy část židlí
bude také vyměněna na Starém zámku. Žádost fotbalového oddílu je na akce pořádané oddílem v
průběhu celého roku 2017.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-5-14:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice:
a) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti
spolků a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový
oddíl, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
b) ve výši 10 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti
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spolků a neziskových organizací“ pro SDH Chudenice, a sepsání
veřejnoprávní smlouvy,
c) ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu akcí spolků
a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl,
a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
Usnesení č. 2017-5-14 bylo schváleno.

XVII. Projednání převodu či odprodeje automobilu Škoda Felicia ve vlastnictví
městyse Chudenice
D. Žák vysvětlil, že Škoda Felicie se po získání nového DA stává v JSDH nepotřebnou a ze strany
městyse bude vozidlo nabídnuto k bezplatnému převodu jiné jednotce. Pokud nebude o vozidlo zájem
bude vyhlášen záměr k prodeji, nebo bude využíváno jiným způsobem, či ekologicky zlikvidováno.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 2017-5-15:
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod hasičského automobilu Škoda Felicia SPZ:
PMU-25-96 jiné jednotce SDH, popř. vyhlášení záměru k prodeji.
Usnesení č. 2017-5-15 bylo schváleno.

XVIII. Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
p. Klíma – vznesl dotaz, kolik peněz je v současnosti na obecním účtu. Ze strany účetní bylo
konstatováno, že na jednom účtu je cca 4,2mil. Kč bez kontokorentu a na druhém u ČNB cca
0,5mil.Kč,v pokladně je v hotovosti cca 200 tis. Kč.
Dále učinil dotaz, co se provedlo s pozemky, které byly ukradeny obci ze strany majitele nemovitosti
posunutím plotu. Předsedající uvedl, že to řešil s majitelem nemovitosti panem Markem, který bude
muset zabrané pozemky vrátit.
Dále p. Klíma uvedl, že byl osloven chudenickým občanem ohledně přítomnosti radonu ve vodě v
obecním vodovodu. Předložil od občana obdržený doklad o rozboru vody, kdy k tomuto uvedl, že
odběr pro rozbor byl proveden v lokalitě Podskalí v Chudenicích. Požádal o prošetření této věci do
příštího zasedání. Doporučil technologické řešení -čeření vodovodu.

XIX. Kontrola usnesení a závěr
M. Bezděk přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 6/2017
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Na zasedání byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách
městyse Chudenice (www.chudenice.info) a dále je i v elektronické podobě uložena na
úřadě městyse.
Zápis byl vyhotoven dne: 14.11. 2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Mgr. Marcel Bezděk

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

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

Jan Přibáň

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

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

Vendula Soupírová

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 30.11.2017
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Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 23.11.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 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 9 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, 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), Bc. David Klíma (neomluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu M. Bezděka, D. Žáka a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Předsedající doplnil některé informace:
- Firmě Pegisan bylo oznámeno rozhodnutí neuhradit některé z faktur, které nám zaslala. S firmou
Pegisan probíhá soudní řízení. Soudní líčení, které mělo být 1.11. bylo odročeno.
- Developerský projekt pana Pecky dnes bude odprezentován panem Schejbalem.
- Dotace pro divadlo Rynek ještě nebyla vyřízena, připravujeme veřejnoprávní smlouvu s naší
podporou.
O dalších bodech byli dotčení informováni v souladu s usneseními.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Předsedající navrhl doplnění programu o bod č. 16 „příspěvek na rekonstrukci ordinace v budově
zdravotního střediska“. Další body jednání nebyly navrženy.
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Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 / 2017.
Prezentace developerského projektu p. Schejbala na pozemcích parc. č. 127/28,
127/29, 127/30, 127/31, 127/27, 127/77, 127/119, 127/131, 127/82 (nad
bytovkami v Roubalově ulici).
VI)
Projednání změn v návrhu na změnu č.1 v ÚP Chudenice.
VII)
Projednání žádosti paní Málkové.
VIII) Projednání žádosti pana Mgr. Bezděka.
IX)
Projednání žádosti paní Pletey.
X)
Projedání žádosti o ukončení nájmu paní M. Baxové.
XI)
Projednání přijetí dotace od MK na dostavbu JV přísálí na sokolovně.
XII)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků p. Mgr. Marka.
XIII) Žádost p. Mgr. Marka o projednání směnné smlouvy dle § 2184 a násl. zák. č.
89/2012 Sb. OZ.
XIV)
Projednání prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků (Ing. Matějka)
XV)
Přijetí daru pro JSDH.
XVI)
Příspěvek na rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska.
XVII) Další organizační záležitosti
XVIII) Diskuze.
XIX)
Kontrola usnesení a závěr.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se 0

Program jednání byl schválen.

IV.

Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 / 2017

Paní Vlčková zmínila podstatné položky rozpočtových opatření.
Náklady na organizaci akce setkání rodáků byly cca 240 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-6-1:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 / 2017.

V.

Prezentace developerského projektu p. Schejbala na pozemcích parc. č.
127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/27, 127/77, 127/119, 127/131,
127/82 (nad bytovkami v Roubalově ulici)

Předsedající předal slovo panu Schejbalovi, který je zástupce Projekční kanceláře p. Martina Pecky,
která nás žádala již na zasedání zastupitelstva dne 14.9.2017 o vyjádření k projektové dokumentaci
na územní řízení na akci Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské sítě na pozemku na p.č.
127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/77, 127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice.
Pan Schejbal je zde za účelem doplnění informací k žádosti.
p. Schejbal - Pozemky nad bytovkami by se měly rozdělit na 17 parcel, z toho 16 stavebních a
vybudovat pozemní komunikaci. Plocha komunikace musí být vyňata ze zemědělského půdního fondu
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a dále potřebují souhlas s napojením na místní infrastukturu a s napojením na místní komunikaci u
bytovek a u garáží.
Předsedající – jak budou velké parcely?
p. Schejbal – od cca 585 do 2219 m2.
Předsedající – jaká by měla být struktura plánované komunikace?
p. Schejbal – záleží na rozhodnutí stavebního úřadu. Buďto zpevněná komunikace z recyklátu s
přelitím asfaltem, nebo zámková dlažba.
M. Šavlová – je při výstavbě nějaké doporučení jaký mají mít stavby vzhled?
p. Schejbal – toto vychází z Územního plánu a v rámci stavebního povolení na každou stavbu se k
tomu bude individuálně vyjadřovat obec.
p. Schejbal – přibližně v roce 2019 by se mohlo na pozemcích začít stavět. Zatím máme šest zájemců,
ale projekt zatím nebyl inzerován.
Předsedající – projektová dokumentace byla konzultována s panem Karlem Macánem, který v ní
neshledal žádné nesrovnalosti.
Předsedající, na základě doplnění informací a vysvětlení problematiky k žádosti Projekční kanceláře p.
Martina Pecky, dal hlasovat, kdo je pro schválení požadovaného dle textu v žádosti.

Usnesení č. 2017-6-2:
Zastupitelstvo schválilo žádost firmy Martin Pecka investorská a inženýrská činnost ve
výstavbě, týkající se developerského projektu na pozemcích parc. č. 127/28, 127/29,
127/30, 127/31, 127/27, 127/77, 127/119, 127/131, 127/82 (nad bytovkami v
Roubalově ulici).
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-2 bylo schváleno.

VI.

Projednání změn v návrhu na změnu č.1 v ÚP Chudenice

Předsedající vysvětlil problematiku změny návrhu již prováděné změny ÚP. Upravené zadání změny ÚP
se týká pozemků při aleji vedoucí ke hřbitovu. Okolní parcely byly označeny jako občanská
vybavenost. Na základě jednání s krajským odborem výstavby a územního plánování. Z pohledu
památkářů parcely s občanskou vybaveností v tomto místě nejsou žádoucí a při projednávání
předcházející verze ÚP němeli možnost se k situaci vyjádřit.

Usnesení č. 2017-6-2:
Zastupitelstvo schválilo upravené zadání změny č.1 Územního plánu Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-3 bylo schváleno.

VII.

Projednání žádosti paní Málkové

Předsedající přečetl žádost paní Zoji Málkové, týkající se umožnění drobné terénní úpravy v rozsahu
cca 3 m2 pozemku p.č. 127/127 ve vlastnictví městyse Chudenice. Pozemek se nachází vedle jejího
domu v ul. Na Bojišti čp. 308 v k.ú. obce Chudenice.
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Usnesení č. 2017-6-4:
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Málkové o umožnění drobné terénní úpravy pozemku
p.č. 127/127 vedle domu čp. 308 v k.ú. obce Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-4 bylo schváleno.

VIII.

Projednání žádosti pana Mgr. Bezděka

Předsedající odpezentoval žádost pana Mgr. Bezděka, který žádá o možnost zpevnění stávajícího
parkovacího stání na pozemku městyse p.č. 1962/1 před domem čp. 16 v k.ú. obce Chudenice, tedy
před budovou Kampeličky v ul. Kvapilova v Chudenicích. Zpevnění by provedl zámkovou dlažbou,
která by byla ohraničena a zpavněna obrubníky.

Usnesení č. 2017-6-5:
Zastupitelstvo schválilo žádost Mgr. Bezděka o umožnění zpevnění místa pro parkování
vozidel na pozemku p.č. 1962/1 před domem čp. 16 v k.ú. obce Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 2017-6-5 bylo schváleno.

IX.

Projednání žádosti paní Pletey

Předsedající odprezentoval žádost paní Pletey, která žádá o umožnění zpevnění stávajícího
parkovacího stání na pozemku p.č. 90/1 v majetku městyse před domem čp. 110 v obci Chudenice.
Zpevnění bude provedeno zatravňovacími dlaždicemi.

Usnesení č. 2017-6-6:
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Pletey o umožnění zpevnění místa pro parkování
vozidel na pozemku před domem čp. 110 v k.ú. obce Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-6 bylo schváleno.

X.

Projedání žádosti o ukončení nájmu paní M. Baxové,

Paní Baxová měla v nájmu pozemek městyse před restaurací U Baláků, která byla uzavřena a žádá o
ukončení nájmu.

Usnesení č. 2017-6-7:
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Marcely Baxové o ukončení nájmu pozemku p.č.
1962/1 před domem čp. 50 (restaurace „U Baláků“) v k.ú. Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-7 bylo schváleno.
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XI.

Projednání přijetí dotace od MK na dostavbu JV přísálí na sokolovně

Předsedající – během opravy střechy sokolovny bylo zjištěno, že se propadnul strop nad JV přísálím.
Požádali jsme Ministerstvo kultury o dotaci z rezervního fondu na opravu střechy. Bylo nám přislíbeno
150 tis. Kč, přičemž tato částka bude činit max. 80% z celkových nákladů opravu.
Celkové náklady na opravu jsou cca 330 tis. Kč.

Usnesení č. 2017-6-8:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč od Ministerstva Kultury na
dostavbu JV přísálí na budově Sokolovny v Chudenicích.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-8 bylo schváleno.

XII.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků p. Mgr.
Marka

Předsedající vyzval Ing. Vavřičku, který prováděl geodetické zaměření dotčených pozemků, k
vysvětlení problematiky a ten tak učinil. Vysvětlil zejména podstatu katastrálních odchylek a jejich
tolerancí v rámci platné legislativy ČR, se kterými se v městysi Chudenice běžně po digitalizaci
pozemků neustále geodeti setkávají. Vysvětlil také možnosti a důvody k provedení zcelování a dělení
pozemků, a dále možnosti a postupy vzájemného smluvního vypořádání při směnách pozemků. K
problematice se také vyjádřil majitel dotčených pozemků pan Mgr. Marek. Vzhledem k rozsahu celé
diskuze není podrobně zaznamenána, ale je součástí audionahrávky.

Usnesení č. 2017-6-9:
Zastupitelstvo schválilo Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků u
domu p. Mgr. Marka v Chudenicích čp. 6.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-9 bylo schváleno.

XIII.

Žádost p. Mgr. Marka o projednání směnné smlouvy dle § 2184 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb. OZ.

V souvislosti s předchozím bodem jednání zastupitelstva je na místě schválení směnné smlouvy.

Usnesení č. 2017-6-10:
Zastupitelstvo schválilo Směnnou smlouvu dle § 2184 OZ, mezi městysem Chudenice a
Mgr. Markem za účelem dělení nebo zcelování pozemků u domu čp. 6 v Chudenicích.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-10 bylo schváleno.
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XIV.

Projednání prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků (Ing. Matějka)

Ing. Matějka žádá vytýčení hranice pozemků kvůli obnově oplocení. Tato záležitost bude dále řešena.

XV.

Přijetí daru pro JSDH,

Předsedající – firma Asavet poskytla 50 tis. Kč jako dar JSDH Chudenice na opravu techniky.
D. Žák – Tento dar vykomunikoval velitel hasičů p. Miroslav Písařík a je poskytnut ze strany f. Asavet
na připravovanou rekonstrukci CAS-32 Tatra 815.

Usnesení č. 2017-6-11:
Zastupitelstvo schválilo přijetí finančního daru od firmy Asavet a.s. ve výši 50.000,- Kč na
podporu požární ochrany v městysi Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-6-11 bylo schváleno.

XVI.

Příspěvek na rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska

Předsedající přečetl žádost MUDr. J. Srbové o spolufinancování oprav v budově zdravotního střediska.
K žádosti jsou přiloženy faktury za provedené práce. MUDr. Srbová krátce popsala průběh prací a
důvody rekonstrukce ordinace. Navrženo bylo uhrazení cca 50% z celkových nákladů na rekonstrukci.
Po odečtení již části proplacené participace na provedené práce bylo dospěno k částce 55.000,-Kč.

Usnesení č. 2017-6-12:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 55.000,- Kč MUDr. Srbové na
rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska čp. 246 v Chudenicích.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 2017-6-12 bylo schváleno.

XVII.

Další organizační záležitosti

Žádné další záležitosti k projednání nebyly .

XVIII.

Diskuze

Předsedající vyzval přítomné k diskuzi.
V. Soupírová - dotázala se na novou stavbu u vjezdu do Chudenic od Klatov.
Předsedající – Stavba byla započata bez jakékoliv komunikace s městysem. Na odboru výstavby je
podána žádost o stavební povolení, ale není vyřízena. Jedná se tedy o nepovolenou stavbu. Budova u
silnice by měla být budoucím garážovým stáním.
Ředitelka MŠ, paní Ryšková požádala městys Chudenice o finanční pomoc.
Městys poskytne MŠ jednorázový příspěvek ve výši 10 tis. Kč na drobné dárky pod stromeček.
Situace se bude dále řešit.
J. Srbová požádala o zohlednění stavu WC v budově zdravotního střediska v rozpočtu na rok 2018.
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M. Bezděk přečetl dopis pana Czernina týkající se uzavření parku u zámku Lázeň, ve kterém opětovné
otevření parku pro veřejnost podmiňuje převzetím nákladů na údržbu zeleně v parku městysem
Chudenice, nebo jinou třetí stranou. Městys Chudenice ze zákona nesmí poskytovat příspěvky na
posudky a údržbu věcí, které jsou na soukromém majetku, takže tato podmínka je bezpředmětná.

XIX.

Kontrola usnesení a závěr

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 21:10 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Usnesení č. 6/2017
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtová opatření č. 7,8,9/2017

Na zasedání byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách
městyse Chudenice (www.chudenice.info) a dále je i v elektronické podobě uložena na
úřadu městyse.

Zápis byl vyhotoven dne: 5.1.2018
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

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

Mgr. Marcel Bezděk

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

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

David Žák

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 13.1.2018
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Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.12.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 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 7 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, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Mgr. Vladimír
Svatoň (od 18:42), Ing. Marie Šavlová, David Žák

Nepřítomní zastupitelé:
MUDr. Jana Srbová (omluvena), Bc. David Klíma (neomluven); Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu V. Soupírovou a M. Šavlovou a zapisovatele M. Bezděka. Jiný
návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.
II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

D. Žák přečetl usnesení z minulého zasedání.
Předsedající – všechny body byly splněny.
Žádné dotazy, námitky, či doplnění nebyly vzneseny.
III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva

Předsedající vyzval k podání návrhu na doplnění programu. Žádné návrhy nebyly předloženy.

Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Projednání návrhu rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018,
Projednání žádosti mysliveckého sdružení Žďár Chudenice o dotace,
Projednání navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Chudenice,
Směrnice pro provedení inventarizace,
Projednání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva městyse Chudenice,

Stránka 1 z 4

Městys Chudenice
IX)
X)
XI)

Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:
Pro
Program jednání byl schválen.
IV.

7

Proti

0

Zdrželi se 0

Projednání návrhu rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018

Předsedající požádal účetní paní Vlčkovou o komentář k rozpočtu.
Předpokládané příjmy: 15.635.059,- Kč
Předpokládané výdaje: 14.934.470,- Kč
Rozdíl: +700.589,- Kč
Žádné dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 2017-7-1:
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-1 bylo schváleno.
V.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání žádosti mysliveckého sdružení Žďár Chudenice o dotace

Předsedající přečetl žádosti o dotace mysliveckého sdružení Žďár v celkové výši 20.000,- Kč. Dotace
souvisí s pořízením cedulí na ochranu zvěře, minerální soli a krmiva pro zimní období.

Usnesení č. 2017-7-2:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků
a neziskových organizací“ pro MS Žďár Chudenice ve výši 10.000,- Kč na činnost a ve výši
10.000,- Kč na akce spolku, a sepsání veřejnoprávních smluv.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-2 bylo schváleno.

VI.

Proti

0

Zdrželi se

0

Projednání navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Chudenice

Předsedající – zastupující ředitelka MŠ paní Rišková požádala o jednorázový neinvestiční příspěvek do
MŠ ve výši 10.000,- Kč na nákup nezbytného vybavení.

Usnesení č. 2017-7-3:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro
Mateřskou školku Chudenice, jako pro příspěvkovou organizaci městyse.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0
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VII.

Směrnice pro provedení inventarizace

Předsedající představil nové směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017 a vysvětlil
problematiku inventarizace.

Usnesení č. 2017-7-4:
Zastupitelstvo schválilo Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-4 bylo schváleno.

Proti

VIII. Projednání

výše odměn
městyse Chudenice

0

Zdrželi se

neuvolněných

0

členů

zastupitelstva

Předsedající – podle nařízení vlády se mění výše odměn neuvolněných zastupitelů obcí. V souladu s
tímto nařízením navrhl upravit odměny neuvolněných zastupitelů takto:
- místostarosta 12.407,- Kč
- předsedové výborů a kulturní komise 1.164,- Kč

Usnesení č. 2017-7-6:
Zastupitelstvo schválilo v souladu s NV 318/2017Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 takto:
- místostarosta 12.407,- Kč - předsedové výborů a kulturní komise 1.164,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 2017-7-5 bylo schváleno.

IX.

Proti

0

Zdrželi se

0

Další organizační záležitosti

Žádné další záležitosti k projednání se nevyskytnuly.

X.

Diskuze

Předsedající– autobusová linka vozící děti do Švihova změnila trasu, přičemž se zdražuje jízdné o 2 Kč.
Předsedající – dnes byly dokončeny opravy pláště na sokolovně, dále budou probíhat další práce
uvnitř. Pro příští rok bychom ještě chtěli provést kompletní zastřešení a odvodnění, opět s příspěvkem
památkářů. Do věžičky byl uložen tubus se vzorky současných mincí, aktuálního zpravodaje a dalších
předmětů.
D. Žák – pan Klíma žádal o poskytnutí informace týkající se obsahu radonu ve vodě. Podle aktuální
analýzy jsou hodnoty obsahu radonu ve vodě cca čtyřnásobně překročeny. Aqua Šumava se bude
tímto zabývat. Při vtékání do vodojemu může být voda rozstřikována, přičemž dochází k úniku radonu
z vody a při současném odvětrání rezervoáru by se hodnoty obsahu radonu v pitné vodě měly dostat
do doporučených mezí.

18:42 příchod V. Svatoň
Předsedající – poslali jsme dotaz na odbor výstavby ohledně stavby garážového stání a rekreačního
objektu u vjezdu do Chudenic od Slatiny. Stavba momentálně nepokračuje.
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XI.

Kontrola usnesení a závěr.

M. Bezděk přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hod.
Přílohy zápisu:
1) Usnesení č. 7/2017
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání

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.

Zápis byl vyhotoven dne :
Zapisovatel:

Mgr. Marcel Bezděk

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

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

Ověřovatelé:

Václava Soupírová

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

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

Ing. Marie Šavlová

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

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

Martin Dolejš

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

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.12.2017 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I. Zahájení zasedání 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“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 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, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Mgr. Vladimír
Svatoň, Ing. Marie Šavlová, David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
MUDr. Jana Srbová (neomluvena), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven), Bc. David Klíma (omuven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu J. Macána a V. Svatoně a zapisovatele D. Žáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Předsedající informoval o plnění usnesení. Nikdo
neměl žádné dotazy, či připomínky.

III. Program jednání, návrhy na doplnění a schválení programu
jednání
Předsedající přednesl návrh programu jednání avizovaný v Pozvánce na zasedání zastupitelstva.
Vyzval přítomné zastupitele k jeho případnému doplnění. Nikdo z přítomných žádný návrh nevznesl.

Program jednání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Zahájení zasedání a organizační záležitosti,
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Rozpočtové opatření č. 10/2017,
Projednání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010na akci „Sokolovna Chudenice
čp. 136“,
Diskuze,
Kontrola usnesení a závěr.
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Městys Chudenice
Výsledek hlasování:

Usnesení č. 2017-8-1:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo schválilo program jednání.

IV. Rozpočtové opatření č. 10/2017
M. Šavlová informovala o vybraných položkách rozpočtového opatření. V příjmech došlo k navýšení
zejména u DPH cca o 400tis. Kč, Dotace od PK na okna v MŠ 270tis., Stočné 50tis., Zámek 20tis.,
Bolfánek pojistá náhrada 92.860,- Kč, bytová výstavba-nájmy 322.111,-Kč, Hasiči dar od Asavetu
50tis. a další drobné příjmy. Celkem se příjmy navýšují o 1.291.302,- Kč a výdaje o 160.113,-Kč.
Jan Přibáň vznesl dotaz, co se stalo na Bolfánku, že byla nějaká pojistná událost. Došlo k plnění ze
strany pojišťovny, protože došlo k poškození bleskem zařízení EPS. Nikdo jiný neměl žádné jiné
dotazy.

Usnesení č. 2017-8-2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017.

V. Projednání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010 na akci „Sokolovna
Chudenice čp. 136“
Předsedající vysvětlil, že při provádění rekonstrukce střechy došlo k nepředpokládaným pracím na
Sokolovně, a tím došlo k provedení víceprací. Z tohoto důvodu došlo i k navýšení rozpočtu na realizaci
projektu. Došlo také k drobnému pochybení projektanta při koncipování projektu, kdy tento opoměl
započítat do projektu demontáž střešní krytiny a montáž a demontáž lešení, které také muselo být
postaveno ve vetším rozsahu. Veškeré vícepráce byly konzultovány i se stavebním a památkovým
úřadem a odpovídají skutečnosti.
D.Žák vznesl dotaz, kdo provádí stavební dozor tohoto projektu. Předsedající vysvětlil, že dle jeho
informací na tento projekt stavební dozor nemusí být, protože v tomto případě ani není nutný, neboť
firma provádějící práce je certifikovaná firma, která za všechny provedené práce ručí.
Zastupitelům byl předložen soupis víceprací v celkové výši 259.727,- Kč, který byl podroben analýze.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele ke hlasování o tomto dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2017-8-3:
Zastupitelstvo schválilo sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010 na akci
„Sokolovna Chudenice čp. 136“, ve výši a v rozsahu předložené cenové nabídky.

VI. Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi. Nikdo neměl žádné dotazy, či příspěvky.

VII. Kontrola usnesení a závěr
M. Bezděk přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Usnesení
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Cenová nabídka k dodatku SoD č. 2017010

Na zasedání byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách
městyse Chudenice (www.chudenice.info) a dále je i v elektronické podobě uložena na
úřadu městyse.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12. 2017

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

David Žák

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

dne 29.12.2017

Jindřich Macán

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

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

Mgr. Vladimír Svatoň

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

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

Martin Dolejš

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

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 29.1.2018
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