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Městys Chudenice
Zápis z 2. zasedárí 7astupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 2.5.2019

1. Zahájení, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení zminulého yaspdání. návrhy na
doplnění a schválem programu jednání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:04 hod. starostou
městyse Martinem Dolejšem (dále jen ,,předsedající"), který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".
Přítomných členů zastupitelstva je přítomno 10 z celkového počtu 11 členů, takže zastupitelstvo je usnášení
schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomní zastupitelé:

Drahomíra Bouberlová, Martin Dolejš, Jitka Egermayerová, Lenka Homolková, Mgr. Marcel Bezděk , Petr Žák,
Ing. Tomáš Macán, Jan Přibáň, Dagmar Stelzerová, Ing. Oldřich Vlasák Ph.D, David Žák (omluven)
(Prezenční listina - viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:

David Žák (omluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedajcí určil ověřovateli zápisu p. Petra Žáka a pí. Dagmar Stelzerovou a zapisovatelem L. Homolkovou.
Kontrola plnění usnesem z minulého zasedám zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Předsedající dodal informace, že body usnesení byly splněny,
nebo jsou ve fázi plnění. Nikdo jiný již neměl žádné poznámky či doplnění.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání

Předsedající M. Dolejš navrhl program jednání a jeho změny. Program jednání byl po úpravách navržen ke
schválení v tomto znění:

Program jednání:
ájei,zasedá.ní, organizační zál.ežitosti, k,on.trola plnění usnesení z minulého zasedání, návrhy
1. . .Zahájení
na doplněníÍai
:a schválení p'rogŤamu jednám zastÚpitelstva.
2. Rozpočtové opatření č.1/2019, č.2/2019 a č.3/2019.
3. Projednání žádosti PK o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravm
obslužnosti na rok 2019 a podpisu smlouvy.
4.

Projednání výsledku vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 190, 192 a 193
v k.ú. Chudenice (sad Hany Kvapilové).
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5. Projednani vysledku vyhlaseni zameru prodeje casti pozemku p.c. 1965 v k.u.
Chudenicp (7áblatQ.
l

6.
7.

-

--l

Žádost p. Mudry o koupi poz.p.č. 5/12, '1/19 v k.ú. Chudenice (Hradčany).
Žádost p. Sloupa o dodatečné povolení stavby v k.ú. Chudenice na poz.p.č.
127/73 (2!ahradní ul.)

8.

Žádost firmy OMEXOM o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby na poz. p.č. 201 6/2 v k.ú.
Chudenice (el. přípojka k parcelám v Dobrovského ul.).

9.
10.
11.

Žádost Oblastní charity Klatovy o dotaci.
Žádost zast. ředitelky MŠ o rozdělení fin. prostředků do rezervmho fondu.
Žádost p. J. Stryczka o pronájem pozemků v majetku městyse Chudenice v k.ú.
Bezpravovice.

12.

Podpis smlouvy s United Network.

13.

Mimosoudní vyrovnání s firmou Pegisan - info.

14.

Informace o probíhajícím výběrovém řízem na pozici správce Starého zámku v
Chudenicích.

15.

Informace o realizaci: Komplexrí pasportizace majetku a infrastruktury městyse
Chudenice.

16.

Informace o realizaci: Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka.

17.

Informace o schválení dotačních prostředkú z KÚ PK k projektu Oprava místní
komunikace v ulici Podskalí, Chudenice.

18.

Informace o podání žádosti o dotaci na projekt Chudenice všedm i sváteční

z dotačmho titulu KÚ PK - Mikrogranty PK na podporu a oživem kulturmch a
uměleckých aktivit pro rok 20'l9.

19. Projednání přijetí nadačního příspěvku z veřejného grantového řízení NADACE ČEZ - Podpora
regionÚ.
20. Informace o neobdržení dotace z PK na opravu Sokolovny
21. Informace týkající se pokládky el. kabelů v ul. Podskalí
22. Další organizační záležitosti.
23. Diskuse.
24. Kontrola usnesenÍ a závěr.

2. Rozpočtové opatřem č.1/2019, č.2/2019 a č.3/2019
M. Dolejš vyzval účetní paní J. Vlčkovou aby přítomné seznámila s podstatnými položkami v rozpočtových
opatřeních a ta tak učinila.
Návrh usnesenÍo.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019, č.2/2019 a schválilo rozpočtové opatření
č.3/2019

Výsledek hlasování: Pro 10
Ilsnpsení č. 201 9-2-2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3. Projednání žádosti PK o poskytnutí účelové dotace určené na zaiištěm dopravní obslužnosti na rok
2019 a po pisu sm ouvy.
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Předsedající
seznámil zastupitele s obsahem žádosti. Jedná se o každoroční žádost Plzeňského kraje o

dotaci na dopravní obslužnost v kraji. Účel dotace je na období od 1 .1 .2019 - 31 .12.2019. Předsedající upozornil
na to, že v souvislosti s dopravní obslužností v naší obci, řešil s p. M. Macánem, řidičem ČSAD, také navrhované
změny v jízdním řádu firmou Poved. Tyto změny týkající se školních spojů byly nevyhovující jak pro žáky, tak pro
rodiče a na vyvolaném jednání se hledaly kompromisy, kdy zajížd'ka do okolních vesnic bude max. 20 minut.
Návrh usnesenÍo.

Zastupitelstvo projednalo žádost PK o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost a souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 42 405,-Kč a podepsáním příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti O Zdrželi se 0
Usneseníí č. 2019-2-3 bylo schváleno.
4. Proaednání v-sledku v hlášení záměru ronáamu ozemku .č. 190 192 a 19 v k.ú. Chudenice sad
Han
va i ove.

pozemků,
a poslal
návrh
hospodaření
v tomto
prostoru.
Kadlec jižkterý
tyto prostory
několik
let seče atěchto
rád by zde
Předsedající
přečetl
zastupitelům
návrh
záměru
panaPan
J. Kadlece,
se přihlásil
o pronájem

vysadil nové stromy, a nahradil tak již staré, suché stromy. Rád by tento prostor zachoval pro občany - jako
památné místo na Hanu Kvapilovou. Ohledně včel a úlLl sídlících na pozemku, neplánuje žádné změny, naopak
je vítá. Pan Kadlec byl také jediným zájemcem o tento pozemek.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1 90; 1 92 a 193 v k.ú. Chudenice a sepsán ím pachtovní
smlouvy, v níž budou uvedeny veškeré podmínky pachtu, panu Kadlecovi.
Výsledekhlasování: ProlOProtiO Zdrželise0
Usnesem č. 2019-2-4 bylo schváleno.
5. Proaednání v-sledku v hlášenízáměru rodeae části ozemku .č. 1965 v k.ú. Chudenice Záblati.

Předsedající objasnil tuto problematiku. Jedná se o odkoupení pozemku pod verandou manželů Gčtzových, na

základě vyhlášení záměru na prodej. Nebyl žádný jiný zájemce.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 460 pí Gótzové. Cena pozemku bude dle soudního odhadu

hrazena kupujícím.
Výsledekhlasování:10 Pro ProtiO Zdrželise0
Usnesení č. 2019-2-5 bylo schváleno.

6. Žádost .Mud okou i oz. .č.5/12 1/19vk.ú.Chudenice.
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Předsedající objasnil tuto problematiku. Přednesl, o které pozemky se jedná. Jsou to pozemky, které sousedí

s pozemky p. Mudry a jsou umístěny za jeho zahradou. Nesousedí s komunikací, a tedy nejsou pro městys
nikterak výhodné.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo projednalo žádost p. Mudry a vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. 5/12 a 1/1 9.
Výsledekhlasování: ProlO ProtiO Zdrželise0

Usnesení č. 201 9-2-6 bylo schváleno.
7. Žádost . Slou aododatečné ovolenístavb vk.ú. Chudenicena oz. .č. l27fi3 Zahradníul.

Předsedající seznámil členy zastupitelstva s žádostí p. Sloupa o dodatečné povolení stavby. Jedná se o pozemek

v Zahradní ulici, kde si p. Sloup přistavěl garáže. Z důvodu dodržení stavebního zákona o dodržení hranic mezi
pozemky spolu sousedícími a dodržení hranice 2 m mezi stavbou a pozemkem sousedícím, žádá o dodatečné
povolení stavby, kdy střecha jeho garáže sousedí s hranicí pozemku městyse Chudenice. Předsedající přečetl
písemné odůvodnění žádosti z dopisu p. Sloupa.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo schválilo žádost p. Sloupa o dodatečný souhlas s umístěním stavby přístřešku na pozemku
p.č.127/73 v k.ú. Chudenice a vydává souhlas s umístěním stavby.
Výsledekhlasování: ProlO ProtiO Zdrželise0

Usnesení č. 201 9-2-7 bylo schváleno.

oumistenistav na oz. .c. v .u. u enice e. ri o a arceamv o rovs e ou..

8. Zádost firm OMEXOM o ode sání smlouv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu

kPředsedající
parcelám v ul.
seznámil
Dobrovského
zastupitelstvo
k nově vznikajícím
s žádostí.dornům
Jedná p.
seVrácovského
o uložení el.(p.č.
kabelu
1385/7)
a připojení
a p. Ruperta
el. přípojky
(p.č. 1 385/8).

Návrh usnesenÍo.

Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Omexom o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č. 2016/2 v k.ú. Chudenice a vydává souhlas
k uzavření těchto smluv v souladu se všemi nařízeními, které se k těmto smlouvám vztahují.
Výsledekhlasování: ProlO ProtiO Zdrželíse0
Usnesení č. 201 9-2-8 bylo schváleno.
9. ŽádostOblastnícharit Klatov odotaci.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí Oblastní charity Klatovy o příspěvek na zajištění Charitní

pečovatelské služby pro občany městyse Chudenice. Jedná se o pokrytí nákladů na pohonné hmoty a na
opravu automobilů, které jsou využívány při poskytování charitativní péče v rámci městyse Chudenice.
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Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo projednalo žádost Oblastní charity KT o dotaci na provozování služeb pro občany a schválilo
poskytnutí účelové dotace ve výši 5000,-Kč. K dotaci bude sepsána veřejnoprávní smlouva.

Výsledekhlasování: Pro 10 ProtiO Zdrželise0
Usnesení č. 201 9-2-9 bylo schváleno.

10. Žádostzastu uaícíředitelk MŠorozdělenífinančních rostředkůdorezervníhofondu.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí zastupující ředitelky pí. Jílkové o rozdělení fin. prostředků do
rezervního fondu. Do fondu odměn navrhuje částku 6 786,02 a do rezervního fondu částku 30 ooo,-. Celkem tedy
částku 36 786 02 Kč.

Návrh usnesenÍa.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost zast. ředitelky pí Jílkové o rozdělení fin. prostředků do rez. fondu a
fondu odměn v celkové výši 36 786,02 Kč, z toho bude rozděleno do fondu odměn 6 786,02 Kč a do rezervního
fondu 30 000 - Kč.

Výsledekhlasování: Pro 10 ProtiO Zdrželise0
Usnesení č. 201 9-2-10 bylo schváleno.

11. Žádost . J. St czka o ronáaem ozemků v maaetku měst se Chudenice v k.ú. Bez ravovice.
Předsedající přečetl žádost pana J. Stryczka o pronájem pozemků vmajetku městyse Chudenice

v Bezpravovicích a jeho nabídku. Jedná se o pozemky, které jsou nyní pronajímané firmě Úsovsko
Sobětice. Pan Stryczek vlastní v Bezpravovicích malé hospodářství a rád by tyto pozemky využil pro svou
hospodářskou činnost.

Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Stryczka a rozhodlo vyhlásit záměr na pronájem výše uvedených

pozemků a zároveň dát výpověd' z nájmu dle Smlouvy o nájmu s dosavadním nájemcem firmou Úsovsko
Sobětice.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení č. 201 9-2-11 bylo schváleno.

12. Pod is smlouv s United Networks SE.

Předsedající přednesl oč se jedná - jedná se o umístění technologie sloužící občanům k rozšíření intemetových

služeb na střechu budovy bývalé Zš firmou United Networks. K tomuto bodu jednání byl vyhlášen dne 1 .10.2018
záměr o pronájmu. Jelikož se nepřihlásil jiný zájemce, navrhuje předsedající podpis smlouvy s firmou United
Network.

Návrh usnesenío.
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Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Smlouvy o umístění zařízení na přenos internetového signálu s firmou United

Networks SE ve znění,které bylo uvedeno v příloze.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení č. 201 9-2-12 bylo schváleno.
13. Mimosoudní v rovnáníPe isan - info

Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem posledního jednání se zástupcem firmy Pegisan. Z posledního

jednání, které proběhlo mezi panem starostou a panem Ždichem vyplynuly 3 body. 1 . firma Pegisan dodá, ve

Ihůtě cca 1 měsíce, projektovou dokumentaci k pracím, které byly předmětem sporu. 2. firma Pegisan zařídí
reklamační opravu střechy St. Zámku, včetně úhrady nákladů v rozsahu nabídky prací na opravu zpracované fi.
Tesařství Matějka, po zaplacení první splátky městysem Chudenice. 3. Městys Chudenice zaplatí fi Pegisan
částku 350 000,-Kč včetně DPH ve třech splátkách v termínu do konce 1 . poloviny roku 2020 (do 30.6.2020).
Tyto body byly zaslány právnímu zástupci městyse Chudenice, který je projednal s právním zástupcem fi
Pegisan. K rozhodnutí dojde dne 13.5.2019 u státního soudu.
Návrh usnesenÍo.

Zastupitelstvo rozhodlo o mimosoudním vyrovnání mezi městysem Chudenice a firmou Pegisan za podmínek:
- firma Pegisan dodá, ve Ihůtě cca 1 měsíce, projektovou dokumentaci k pracím, které byly předmětem sporu
- firma Pegisan zařídí reklamační opravu střechy St. Zámku, včetně úhrady nákladů v rozsahu nabídky prací na
opravu zpracované fi. Tesařství Matějka, po zaplacení první splátky městysem Chudenice
- Městys Chudenice zaplatí fi Pegisan částku 350 000,- Kč včetně DPH ve třech splátkách v termínu do konce 1.
poloviny roku 2020 (do 30.6.2020)
Výsledekhlasování: ProlO ProtiO Zdrželise0

Usnesení č. 201 9-2-13 bylo schváleno.
14. Informace o robíhaaícím v -běrovém řízení na ozici s rávce Starého zámku v Chudenicích.

Předsedající seznámil s vývojem situace na Starém zámku, kdy pí Žáková podala výpověd' dohodou a na základě
toho byla vyhlášená již 2 kola výběrového řízení. Do obou kol se přihlásil 1 zájemce. Pan Bezděk doplnil, že
v obou kolech byly stanoveny stejné podm ínky. Komise se sejde v nedaleké době a promyslí další postup. Složení
komise: p. M. Bezděk - místostarosta, p. M. Dolejš - starosta, p. J. Přibáň - předseda Revizní komise, pí M.

Žáková - odstupující správkyně a p. L. Bojčuk - kastelán vodního hradu Švihov.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení na pozici správce Starého
zámku v Chudenicích.

Výsledek hlasování: Pro O Proti O Zdrželi se 0

Usnesení č. 201 9-2-14 bylo vzato na vědorm.
15. Informace o realizaci: Kom lexní as ortizace maaetku a infrastruktu měst se Chudenice
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Předsedající vyzval pana M. Bezděka, aby zastupitelům objasnil tuto problematiku. Ten tak učinil. Jde o
vyhotovení elektronického nástroje, který by obsahoval veškeré informace o infrastruktuře a majetku městyse
Chudenice. V současné době městys Chudenice využívá a platí si program Misys, kde jsou údaje o pozemcích,
o změnách pozemků, atd. Tento program je již zastaralý a vzhledem k jeho vysoké roční ceně, bylo rozhodnuto o
hledání náhradního řešem. Byly poptány 4 subjekty a na základě porovnání nabídek vyžadovaných aktivit,
reference, pořizovací cenu a zkušeností byla vybrána fi eGOGO servis, s.r.o.

Návrh usneseníí-.

Zastupitelstvo schvaluje ratifikaci smlouvy se společností eGOGO servis, s.r.o. v souvislosti s pořízením pasportů
veřejných komunikací a dopravního značení v rozsahu k.ú. Chudenice, Lučice, Býšov, Slatina a Bezpravovice a
vyhotovení mapového portálu, obsahující data o infrastruktuře a majetku městyse v celkové hodnotě 65.842,-Kč
bez DPH a cenou za provoz mapového serveru 1 .200,-Kč bez DPH za měsíc.
Výsledekhlasování: ProlO Proti0
Usnesení č. 201 9-2-15 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

16. Informace o realizaci: Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka
Předsedající vyzval pana M. Bezděka, aby zastupitelům objasnil tuto problematiku. Ten tak učinil.
V dnešní době je třeba více řešit stav krajiny. Každý rok je možnost využít dotační tituly spojené
s ochranou přírody a krajiny. K využití těchto dotačních titulů je třeba mít vypracovanou studii o využití a
ochrany krajiny. Bylo osloveno několik subjektů zabývajících se touto problematikou a na základě
porovnání nabídek byla vybrána firma EKOPOD - Ekologie podniku s.r.o. z Klatov.
Návrh usnesení-.

Zastupitelstvo schvaluje ratifikaci smlouvy se společností EKOPOD - Ekologie podniku, s.r.o. v souvislosti
s pořízením Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka v celkové hodnotě 61 .600,-Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro 10 Protí 0
Usnesení č. 201 9-2-16 bylo schváleno.

Zdrzeli se 0

17. Informace o podání žádosti z dotačního titulu z KÚ PK k projektu Oprava místní komunikace v ulici
Podskalí, Chudenice.
Předsedající vysvětil, že nám byla přiznána dotace z dotačního titulu PK na opravu místní komunikace
v Podskalí. Byla podána žádost ve výši 500 000,- a byla nám přiznána dotace ve výši 390 ooo,-.
Předsedající konzultoval s p. Tomášem Macánem, zda je možné realizovat tuto opravu z této ponížené
částky a po výpočtech došli k názoru, že ano. Z projektu však byla vyjmuta oprava ,,točny".
Návrh usnesenío.

Zqstupitelstvo. schválilo. přiietí dota.ce ve výši 390 000,- z dotačí2ích pro.středků KÚ PK vázanou k projektu Oprava
mistni komunikace v ulici sodskali, Chudenice a podepsarn vere3nopravni smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Usnesem č. 201 9-2 -17 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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18. Informace o odání žádosti na roaekt Chudenice všední i sváteční z dotačního titulu KÚ PK Mikro rant Plzeňskéhokraaena od oruaoživeníkulturníchauměleck-chaktivit rorok20l9

Předsedající vyzval pana M. Bezděka, aby zastupitelům objasnil tuto problematiku. Ten tak učinil. Již tři
roky po sobě se snažíme získávat finanční prostředky pro akce pořádané Starým zámkem Chudenice
z Mikrograntu PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit. Maximální dotační částka činí
20 000,- Kč. Ze stejného titulu žádáme o dotaci i v letošním roce. Jedná se o dotaci na projekt Chudenice
všední i sváteční, který bude realizován několika akcemi. Jak se žilo ve středověku, Velikonoce na zámku
- aneb co se jedlo u našich babiček, Ze šatníku nejen paní hraběnky. Celkové náklady na realizaci

projektu: 35 000,- Kč, KÚ - 20 000,- Kč, vlastní zdroje-15 000,- Kč.
Návrh usnesenÍo.

Zastupitelstvo schválilo podání žádost o dotaci na projekt Chudenice všedrrí i sváteční z dotačního titulu

KÚ PK - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení č. 201 9-2-18 bylo schváleno.
19.Proaednám řiaetínadačního řís ěvkuzveřeaného rantovéhořízemNADACEČEZ-Pod ora

Předsedající vyzval pana M. Bezděka, aby zastupitelům objasnil tuto problematiku. Ten tak učinil. Městys
Chudenice na základě spolupráce s JSDH Chudenice získal možnost přijetí nadačního příspěvku ve
výši 26 010,- Kč za účelem pořízení speciální soupravy ve formě batohu s vybavením na lesní požáry.
Tato speciální souprava je pořizována v souvislosti s nově zaváděnou, rychlejší a šetrnější metodou

hašení požáru v lesním porostu. Celkové náklady činí 28 900,- Kč, nadační příspěvek od ČEZu je 26 010,.
Kč, spoluúčast městyse 2 890,- Kč.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 26.010,- Kč od NADACE čEZ za účelem pořízení
speciální soupravy ve formě batohu s vybavemm na lesní požáry a pověřuje místostarostu Davida Žáka
administrací grantového řízení a sepsání příslušných smluv.
Výsledekhlasování: ProlO ProtiO Zdrželise0
Usnesem č. 201 9-2-19 bylo schváleno.
20. Informace o neobdržení dotace z PK na o ravu Sokolovn

Předsedající informoval zastupitele, že v letošním roce nebyla městysi Chudenice přiznána dotace na

opravu Sokolovny z KÚ Plzeňského kraje. Finance, s kterými bylo v rozpočtu počítáno na realizaci této
akce, budou účelově využity k jiným účelům.
Návrh usnesenío.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace týkající se nepřijetí dotace z PK na opravu Sokolovny.

Výsledek hlasování: Pro O Proti O Zdrželi se 0
Usnesem č. 201 9-2-20 bylo vzato na vědomí.
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21. Informace týkaiící se pokládky e/. kabelů rozvodů nízkého napětí v ul. Podskali
Předsedající vysvětlil, že se jedná o projekt položení stávajících kabelů, které vedou vzduchem, do země.

Jde o projekt j-ak v ulici Podskalí, tak v ulicÍ Švihovská. íÁěstys dal k tomuto projektu souhlas a nyní se
čeká na souhlas majitelů pozemků. Bohužel tuto akci blokují dva majitelé pozemků, kteří nesouhlasí
s pokládkou a tím blokují realizaci celé akce. Městys Chudenice se snažil tuto věc řešit legislativně, ale
bohužel to legislativně nelze. Vše tedy závisí na rozhodnutí majitelů pozemků.
Návrh usnesenÍo.

Zastupitelstvo přijalo na vědomí informaci týkající se pokládky el. kabelů v ulici Podskalí a Švihovská
Výsledek hlasování: Pro O Proti 0
Usnesení č. 201 9-2-21 bylo vzato na vědorm.

Zdrželi se 0

22. Další organizační záležitosti.
Nebyly další organizační záležitosti.
23. Diskuze

Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
1. p. Z. Mlnařík se dotázal k bodu č. 21, zda je možné ze strany stavebního úřadu brát jako formu doručení
vyvěšení informací na vývěsce.
- odpověděl pan starosta, že dosavadní jednání proběhla s projektantem, ale bude se snažit projednat toto i se
zástupci stavebního úřadu
p. Z. Mlnařík - snažil jsem se jednat s jedním z oněch dvou občanů, kteří blokují pokládku kabelů. On však
nereaguje na emaily, nezvedá telefony, není s ním možnost žádné komunikace. Nevím už co v této situaci dělat.
Navíc ten člověk zde téměř celý rok není.
- pan starosta slíbil poptat se na stavebním úřadě o radu

2. p. P. Žák se dotázal, zda je možné udělat něco s hlukem, který vychází z měřících přístrojů u vodojemu. Je to
velmi hlučné a v noci se tento pískavý zvuk nese po celé vsi.
- pan starosta odpověděl, že bude jednat se zástupci firmy, která vodojem stavěla, zda jsou možnosti odhlučnění.
- p. J. Egermayerová se dotázala, zda byla součástí projektu i stanovena hladina zvuku
- dle p. starosty a p. Vlasáka, se nejedná o překročení hladiny zvuku, ač se nám to zdá nepříjemné
- pan starosta zmínil i stávající stav vody. Nyní jedou již všechny vrty, přesto spotřeba vody stále u spoluobčanů
stoupá, kdy průměrná denní spotřeba je cca 40 kubíků o víkendech dvojnásobek.

24. Kontrola usnesení a záver.

Předsedající vyzval p. Lenku Homolkovou, aby přečetla usnesení, ta tak učinila.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.10 hod

Přílohy zápisu:
1) Usnesení2-2019
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání
4) Rozpočtovéopatřeníč.1/2019
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5) Rozpočtovéopatřeníč.2/2019
6) Rozpočtovéopatřeníč.3/2019
7) Oznámení o vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 5/12 v k.ú. Chudenice
8) Oznámení o vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.st. 1/19 v k.ú. Chudenice

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