Městys Chudenice

Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 12.12.2019 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2019-7-1
č. 2019-7-2
č. 2019-7-3

č. 2019-7-4
č. 2019-7-5
č. 2019-7-6

č. 2019-7-7

č. 2019-7-8
č. 2019-7-9
č. 2019-7-10

č. 2019-7-11
č. 2019-7-12
č. 2019-7-13
č. 2019-7-14

schválilo program jednání.
vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2019 a 11/2019.
schválilo upravený návrh rozpočtu ve schodku městyse Chudenice na r. 2020.
Rozpočet je nevyrovnaný, schodkový ve výši 5.961.189,50 Kč. Schodek rozpočtu
bude financován z uspořených finančních prostředků z let minulých.
schválilo směrnici pro provedení inventarizace za r. 2019.
schválilo kompetence starosty k provedení RO č. 12/2019 s neomezeným limitem
na rozpočtovou položku.
schválilo v souladu s § 102 odstavce 2 písm. a) zákona č.128/2000sb. O obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty k provádění jednotlivých RO
během roku 2020 s limitem na jednotlivou položku do 500 000,- Kč. Zastupitelstvo
si vyhrazuje právo na informaci o každém RO provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení RO starostou.
schválilo pana JUDr. Karla Baumruka jako nového poskytovatele právních služeb a
právního zástupce městyse Chudenice. Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytování právních služeb mezi městysem Chudenice a JUDr. Baumrukem
s účinností od 1.1.2020.
schválilo prodloužení smlouvy na dodávku el. energie s fy. Amper Market.
vzalo na vědomí výsledek VŘ na zhotovitele projektu „Chudenice – Záblatí“ a
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s fy. Silnice Klatovy a.s.
projednalo výsledky VŘ na dodavatele terénní čtyřkolky s přívěsem v rámci
projektu podpořeného IROP „Technika pro JSDHO Chudenice – terénní čtyřkolka“
r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281 a schválilo sepsání smlouvy s vítěznou
dodavatelskou firmou BCE s.r.o., IČO: 27069630. Vítězná cena dodávky 471.900,Kč vč. DPH.
schválilo zvýšení ceny vodného a stočného a následnou změnu OZV o úhradě
vodného a stočného.
schválilo termíny svatebních obřadů na rok 2021.
vzalo na vědomí ceny nakládání s odpady na rok 2020.
schválilo účelovou dotaci pro Oblastní charitu Klatovy ve výši 45 tis. Kč a sepsání
veřejnoprávní smlouvy.

...………………………………..
Martin Dolejš
starosta
Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

