Městys Chudenice

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.3.2017 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2017-01-1

projednalo a dává souhlas k investiční akci vybudování přípojkového pilíře NN
označené jako „Chudenice, KT, 1385/15 – kNN“,

č. 2017-01-2

projednalo žádost p. Zdeňka Mlnaříka o prodej části pozemku p.č. 561/1 v
katastru Chudenice,

č. 2017-01-3

zamítlo žádost 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,

č. 2017-01-4

schválilo účetní závěrku za r. 2016 a hospodářský výsledek MŠ Chudenice, a
následné rozdělení prostředků do fondů,

č. 2017-01-5

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,

č. 2017-01-6

schválilo žádost PK o dotaci ve výši 45.720,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,

č. 2017-01-7

schválilo individuální dotaci pro oblastní charitu na pokrytí nákladů na
pohonné hmoty ve výši 5.000 Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,

č. 2017-01-8

schválilo podepsání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN s firmou AMPER Market,

č. 2017-01-9

schválilo žádost o dotaci z dotačního programu “Plzeňský kraj – bezpečný kraj
a prevence kriminality pro rok 2017“ na světelné radary,

č. 2017-01-10

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2016 a č. 1/2017,

č. 2017-01-11

schválilo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Chudenice na
období 2017-2019,

č. 2017-01-12

schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017,

č. 2017-01-13

neschválilo prodej části pozemku 5/11 v katastru městyse Chudenice u MŠ,

č. 2017-01-14

schválilo žádost o.s. OTISK o uznání nákladů stavebních prací a opravu hájovny
na rozhledně Bolfánek v roce 2007.

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:

31.03.2017

Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

31.03.2017

Městys Chudenice

Usnesení
ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 16.5.2017 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:

č. 2017-02-1

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,

č. 2017-02-2

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,

č. 2017-02-3

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,

č. 2017-02-4

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.),

č. 2017-02-5

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017,

č. 2017-02-6

vzalo na vědomí záznam o změně rozpočtové položky.

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

1

IŇS.ffl

!!!!

íviěstys chudenice

Usnesení
ze 3. zasedánÍ Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.6.2017 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
Č. 2017-03-1
Č. 2017-03-2
Č. 2017-03-3
Č. 2017-03-4
Č. 2017-03-5
Č. 2017-03-6
Č. 2017-03-7
Č. 2017-03-8

vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
schválilo sepsání smlouvy s firmou DAKAN na přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2017,
schválílo provedení nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání
hospodařenÍ městyse za rok 2016,
schválilo závěrečný účet za rok 2016 s výhradami, na základě nichž se přijmou
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2016,
vzalo na vědomÍ rozpočtové opatření Č.5/2017,

schválilo poskytnutí dotace ZO ČSV Chudenice ve výši 10.000,- Kč z Programu
podpoíy spolkŮ a neziskových organizacÍ a sepsánÍ veřejnoprávnÍ smlouvy,
schválilo projektovou dokumentaci k zajištěnÍ zásobovánÍ el. energiÍ pro
Iokalitu Výšensko,

Č. 2017-03-9
Č. 2017-03-10

schválilo návrh na pořízení změny Č.1 ÚP Chudenice,

č. 2017-03-11

schválilo přijetí dotace ze StátnÍho fondu životnÍho prostředí ČR ve výši

Č. 2017-03-12

Č. 2017-03-13
č. 2017-03-14

schválilo přesunutí bodu č. 12 (Projednání žádosti o koupi pozemku p.č.l28/7)
na některé z dalšÍch zasedánÍ zastupitelstva,
2.200.567,- Kč, na připojení vrtu HV6 s pitnou vodu v ChudenicÍch,
schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje v rámci programu Plzeňský kraj bezpečný kraj pořízení orientačních měřiČŮ rychlosti v obcÍch Chudenice,
Lučice a Slatina,
schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (gynekologické
ordinace) v budově zdravotního střediska Čp. 246,
schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z
programu Mikrogranty PK Podpora a oživení kulturních aktivit v roce 2017.
MESTYS CHUDENICE

Kvapiiova 215
339 01 Chudenice

Martin D51ejš
starosta

Vyvěšeno: 13.07.2017

Vyvěšeno na e/. Úřední desce:
Sejmuto:

13.07.2017

Městys Chudenice

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 19.7.2017 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2017-04-1

schválilo pronájem nebytových prostor (gynekologické ordinace) v
budově zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích a sepsání
nájemní smlouvy s MUDr. Kováříkovou.

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:
22.7.2017
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

22.7.2017

Městys Chudenice

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.9.2017 v zasedací místnosti úřadu

č. 2017-05-1
č. 2017-05-2
č. 2017-05-3

č. 2017-05-4

č. 2017-05-5
č. 2017-05-6
č. 2017-05-7
č. 2017-05-8

č. 2017-05-9
č. 2017-05-10
č. 2017-05-11
č. 2017-05-12
č. 2017-05-13
č. 2017-05-14

č. 2017-05-15

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
- schválilo doplnění/úpravu programu zasedání Zastupitelstva městyse,
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.6/2017,
- a) neschválilo úhradu faktury č. 015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě
Pegisan,
- b) neschválilo úhradu faktury č. 015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě
Pegisan,
- neschválilo 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, a pověřilo starostu k vrácení žádostí
a k dopracování podkladů,
- schválilo žádost firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro následnou
realizaci uložení kabelu nízkého napětí v ulici Záblatí,
- schválilo poskytnutí individuální účelové dotace z „Programu na podporu
činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ pro Divadlo Rynek, z.s. ve výši
5.000,-Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
- 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,
- 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,

- neschválilo žádost manželů Engelových o směnu pozemku v k.ú.
Bezpravovice,
- schválilo návrh na pořízení změny č.1 Územního plánu městyse Chudenice,
- schválilo odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož součástí je
stavba trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
- schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-Kč MŠ Chudenice určeného k
hrazení dopravy dětí do bazénu Klatovy,
- schválilo přijetí dotace z 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu - Stanice IZS s názvem „Požární zbrojnice Chudenice“ ve výši
14.527.093,50 Kč,
- schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro SDH
Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl ve výši
15 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv k těmto dotacím,
- schválilo bezúplatný převod hasičského automobilu Škoda Felicia SPZ: PMU25-96 ve vlastnictví městyse Chudenice jiné jednotce SDH, popř. vyhlášení
záměru k prodeji.

…………………………………..
Martin Dolejš

Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

starosta

Městys Chudenice

Usnesení
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 23.11.2017 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2017-06-1

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 / 2017,

č. 2017-06-2

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),

č. 2017-06-3

schválilo upravené zadání změny č.1 Územního plánu městyse Chudenice,

č. 2017-06-4

schválilo žádost paní Málkové o umožnění drobné terénní úpravy pozemku p.č.
127/127 vedle domu čp. 308 v k.ú. obce Chudenice,

č. 2017-06-5

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,

č. 2017-06-6

schválilo žádost paní Pletey o umožnění zpevnění místa pro parkování vozidel
na pozemku p.č. 90/1 před domem čp. 110 v k.ú. obce Chudenice,

č. 2017-06-7

schválilo žádost paní Marcely Baxové o ukončení nájmu pozemku p.č. 1962/1
před domem čp. 50 (restaurace „U Baláků“) v k.ú. Chudenice,

č. 2017-06-8

schválilo přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč od Ministerstva Kultury na
dostavbu JV přísálí na budově Sokolovny v Chudenicích,

č. 2017-06-9

schválilo Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků u domu
p. Mgr. Marka v Chudenicích čp. 6,

č. 2017-06-10

schválilo Směnnou smlouvu dle § 2184 OZ, mezi městysem Chudenice a Mgr.
Markem za účelem dělení nebo zcelování pozemků u domu čp. 6 v
Chudenicích,

č. 2017-06-11

schválilo přijetí finančního daru od firmy Asavet a.s. ve výši 50.000,- Kč na
podporu požární ochrany v městysi Chudenice,

č. 2017-06-12

schválilo finanční příspěvek ve výši 55.000,- Kč MUDr. Srbové na rekonstrukci
ordinace v budově zdravotního střediska čp. 246 v Chudenicích.

…………………………………..
Martin Dolejš

Vyvěšeno:

5.12.2017

Vyvěšeno na el. ÚD:

5.12.2017

Sejmuto:

starosta

Městys Chudenice

Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 14.12.2017 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2017-07-1

schválilo návrh rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018,

č. 2017-07-2

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,

č. 2017-07-3

schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro
Mateřskou školku Chudenice, jako pro příspěvkovou organizaci městyse,

č. 2017-07-4

schválilo Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017,

č. 2017-07-5

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

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:

15.12.2017

Vyvěšeno na el. ÚD:

15.12.2017

Sejmuto:

Městys Chudenice

Usnesení
ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 28.12.2017 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:

č. 2017-08-1

schválilo program jednání,

č. 2017-08-2

vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017,

č. 2017-08-3

schválilo sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2017010 na akci „Sokolovna
Chudenice čp. 136“, ve výši a v rozsahu předložené cenové nabídky.

…………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:

29.12.2017

Vyvěšeno na el. ÚD:

29.12.2017

Sejmuto:

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.

