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Městys Chudenice

Usnesení
ze 5. zasedání Zastupítelstva městyse Chudenice,
konaného dne 23.9. ?01 Q v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2019-5-2

schválilo program jednání.
vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2019 a 7/2019.

č. 2019-5-3

vzalo na vědomí výsledky VŘ na provedení díla ,,Oprava místní komunikace v ulici

č. 2019-5-1

Podskalí, Chudenice".
č. 2019-5-4

č. 2019-5-5

pověřuje starostu podpisem SoD s firmou Silnice Klatovy a.s. na provedení díla
,,Oprava místní komunikace v ulici Podskalí, Chudenice".
vzalo na vědomí informaci o stavu PD a záměru realizace projektu rozvodu NN a
obnovu rozvodu VO.

č.2019-5-11

schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Podskalí Montprojekt a pověřilo starostu jejím podpisem.
schválilo znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Záblatí Montprojekt a pověřilo starostu jejím podpisem.
schválilo dodatek SoD s firmou Zetes Klatovy ohledně změn při realizaci stavby HZ
a pověřuje starostu jeho podpisem.
vzalo na vědomí informaci o změně označení parcely p.č. 2190. (p.č.l/1 9)
schválilo žádost p. Zatloukala.
vzalo na vědomí žádost pí Jirchářové a učiní opatření k bezproblémovému provozu

č. 2019-5-12

schválilo přijetí dotace pro Mš Chudenice od MšMT na projekt ,,Snadné, hravé

č. 2019-5-13

schválilo přijetí dotace na osazení orientačního měřiče rychlosti v obci Slatina
z programu ,,Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišt'ování bezpečnosti" ve výši
34.803,- Kč a pověřuje starostu podpisem SoD s firmou SOVT Rádio.
schválilo přijetí dotace ve výši 665.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z
programu ,,IROP" na realizaci projektu s názvem ,,Technika pro IZS - terénní
čtyřkolka pro JSDH Chudenice", vedenou pod reg.č.

č. 2019-5-6

č. 2019-5-7

č. 2019-5-8

č. 2019-5-9
č. 2019-5-10

kotle.

učení" 335.520,-Kč.

č. 2019-5-14

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 076/0010281.
č. 2019-5-15

č. 2019-5-16

schválilo prodej speciálního vozidla 706 RTHP CAS-25, RZ: KT 59-05 a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
vzalo na vědomí průběžné informace o prodeji speciálního vozidla Tatry 815 CAS
32 SPZ: KT-70-47.
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