Městys Chudenice
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 18.6.2019
1. Zahájení, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. návrhy na
doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:03 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 11 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
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:
0
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pí J. Egermayerovou a p. O. Vlasáka a zapisovatelem L. Homolkovou.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Předsedající dodal informace, že body usnesení byly
splněny, nebo jsou ve fázi plnění. Pan Žák doplnil informaci ohledně získané dotace od Nadace ČEZ pro JSDH
Chudenice. Pan Bezděk doplnil informace týkající se výběrového řízení na správce Starého zámku a informoval
o chystaném dalším kole výběrového řízení.
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:
1.
Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z
návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
2.
Rozpočtové opatření č. 4/2019.
3.
Projednání záměru nákupu spec. hasičského vozidla Tatra 815.
4.
Projednání záměru prodeje spec. hasičského vozidla Tatra 815.
5.

minulého

zasedání,

Projednání stížnosti.
Stránka 1 z 6

Městys Chudenice

6.

Projednání záměru prodeje pozemků p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. Chudenice.

7.
8.
9.

Projednání dopisu SÚS PK.
Projednání návrhu smlouvy o dílo s firmou FILMpro.
Projednání upřesnění projektu „Podskalí oprava místní komunikace“.

10.

Informace o zákonu č. 23/2017 Sb., O pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

11.
Přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje k dotačnímu titulu „2019 Příspěvek na vybavení a
opravy neinvestiční povahy“ pro JSDH Chudenice
12.
Další organizační záležitosti.
13.
Diskuse.
14.

Kontrola usnesení a závěr.

2. Rozpočtové opatření č.14/2019
M. Dolejš seznámil přítomné s podstatnými položkami v rozpočtových opatřeních.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.4/2019
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2019-3-2 bylo vzato na vědomí.
3. Informace o zákonu č. 23/2017 SB., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Předsedající přečetl dopis z Ministerstva financí, který byl doručen na úřad městyse Chudenice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zákonu č. 23/2017 SB., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
z dopisu z Krajského úřadu PK a provede finanční analýzu.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2019-3-3 bylo schváleno.
4. Projednání záměru nákupu spec. hasičského vozidla Tatra 815
Předsedající vyzval pana Davida Žáka, člena JSDH Chudenice, aby vysvětlil tuto problematiku a ten tak
učinil. Jedná se o nákup použitého hasičského vozidla Tatra 815 od JSDH Dolní Měcholupy. JSDH Chudenice a
městys Chudenice řešily již minulý rok nutnou opravu stávajícího vozidla Tatra 815, které má nevyhovující
cisternu na vodu. V rámci tohoto záměru byla podána žádost o dotaci na PK, kde nám bylo vyhověno a obdrželi
jsme dotaci ve výši 50%, tedy částku 700 tis. Oprava vozidla byla vyčíslena na 1.400 tisíc. Bohužel v rámci
výběrového řízení byla jen jedna nabídka, která převýšila původní částku oprav a dotace byla následně vrácena
PK. JSDH se v letošním roce poptávala po repasovaných cisternách a vyhrála výběrové řízení v Praze –
Dolních Měcholupech. Jedná se o vozidlo Tatra 815 za cenu 567 tisíc včetně DPH. Rádi by využili peníze, které
byly již minulý rok určeny k opravě cisterny (700 tis.) a zakoupili za ně již zmiňované vozidlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo nákup speciálního hasičského vozidla Tatra 815 za cenu 567 000,- Kč a za podmínek
uvedených panem Davidem Žákem.
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Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 1
Usnesení č. 2019-3-4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Projednání záměru prodeje spec. hasičského vozidla Tatra 815.
Předsedající vyzval pana Davida žáka, aby se k tomuto bodu vyjádřil. Pan Žák přečetl pravidla k prodeji, která
za tímto účelem sestavil. Jedná se o vyhlášení záměru prodeje stávajícího hasičského vozidla Tatra 815
obálkovou metodou, kdy nejnižší nabídka činí 250.000,- Kč. Kritériem prodeje bude nejvyšší cenová nabídka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru prodeje speciálního hasičského vozidla Tatra 815 v majetku
městyse Chudenice za podmínek uvedených panem Davidem Žákem

Výsledek hlasování: Pro10 Proti 1
Usnesení č. 2019-3-5 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6. Projednání stížnosti pana Havlana
Předsedající přečetl stížnost pana Havlana z Chudenic a dalších podepsaných spoluobčanů z ulice Hradčany.
Jedná se o stížnost na hluk a prach vzniklý v souvislosti s navážením materiálu firmou Úsovsko as. na bývalou
skládku „Na Hájku“, která je v majetku firmy Úsovsko as.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí stížnost podanou panem Havlanem a oznámení pana starosty, že již se
zmíněnými občany ústně hovořil a podal jim řádné vysvětlení.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2019-3-6 bylo vzato na vědomí.
7. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. Chudenice.
Předsedající objasnil, že se jedná o pozemky v Hradčanské ulici. Po vyhlášení záměru se přihlásil pouze pan
Petr Mudra, který projevil zájem o koupi pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemku p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. Chudenice panu Mudrovi za cenu dle
znaleckého posudku a úhradu posudku.

Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Usnesení č. 2019-3-7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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8. Projednání dopisu Správy a údržby silnic PK
Předsedající seznámil přítomné s daným dopisem. SÚS PK chce přenechat městysi Chudenice
pozemek – cestu - v „Pískách“. S tímto převzetím je spojená následná údržba této komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis SUS (správa a údržba silnic) PK a zamítlo přijetí nabízeného
pozemku.

Výsledek hlasování: Pro11 Proti 0
Usnesení č. 2019-3-8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9. Projednání návrhu SoD s firmou FILMpro.
Předsedající vysvětlil, že firma FILMpro již s městysem Chudenice spolupracuje několik let. Natáčí reportáže
z našeho okolí, převážně akce konané na Starém zámku v Chudenicích. Jedná se o podpis smlouvy na rok
2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo přesunulo bod na další zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro
Proti 0
Usnesení č. 2019-3-9 bylo přesunuto.

Zdrželi se 0

10. Projednání upřesnění projektu „Podskalí oprava místní komunikace“.
Předsedající objasnil zastupitelům tuto problematiku. Jedná se o opravu ulice v Podskalí a „točny“ u
zastávky, též v Podskalí. Na tuto akci byla získána dotace, která byla ale pokrácena a tudíž z ní nelze opravit
vše, co bylo zamýšleno. Nyní je k zvážení možnost financovat opravu „točny“ z vlastních nákladů, za cca 300
tisíc Kč. Další návrh je podat žádost o dotaci na opravu „točny“ v příštím roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neodsouhlasilo rozšíření projektu „Podskalí oprava místní komunikace“.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Usnesení č. 2019-3-10 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

11. Přijetí účelové dotace od PK k dotačnímu titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ pro JSDH Chudenice
Předsedající vyzval pana Davida Žáka, aby objasnil tuto problematiku a ten tak učinil. Jedná se o přijetí dotace
od PK, o kterou JSDH Chudenice žádá každý rok. V letošním roce byla přidělena částka 29.900,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo přijetí účelové dotace od PK k dotačnímu titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ pro JSDH Chudenice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Usnesení č. 2019-3-11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

12. Další organizační záležitosti.
Předsedající informoval zastupitele, že Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo žádost o dotaci „Na rekonstrukci
ulice v Záblatí“.
13. Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
1.)O slovo se přihlásila paní D. Fendtová z Chudenic. Nelíbí se jí, že městys stále odkládá stanovení kastelána
Starého zámku, že již dvakrát odmítl zastupujícího kastelána p. Pouzu, který sice nesplňuje podmínky
výběrového řízení, kdy je požadovaná maturita, ale za tu dobu, co je zde, již ukázal své schopnosti, a bylo by na
místě ho již jmenovat Správcem. Zvláště, když se na toto místo nepřihlásil nikdo jiný.
M. Dolejš odpověděl, že tento názor má své opodstatnění. Za svou osobu má stejný názor, ale byla stanovena
jistá pravidla výběrového řízení, a ty je nutné dodržet.
Pí J. Egermayerová se zeptala, proč se nesnížili požadavky na vzdělání již v 2. kole.
Odpověděl p. M. Bezděk, že rozmezí mezi oběma koly bylo časově krátké, proto byly vyhlášeny stejné
podmínky jako v kole prvním.
Pí Egermayerové se tento proces zdá příliš dlouhý, navíc je tam pan Pouza v nejistotě. Také se dotázala, zda
dostává nějakou odměnu navíc, za to, že pracuje jako průvodce i jako zastupující správce. Tato odměna by byla
na místě. Je běžné, že když zaměstnanec vykonává část práce i za vedoucího, dostává i část jeho výplaty.
M. Dolejš odpověděl, že pan Pouza má plat stálého průvodce dle stanovených tabulek.
2.) Pí Fendtová se ještě zmínila, že byla chyba, v době kdy obec nemá dostatek peněz, že odmítlo nabídku
odkoupení koupaliště ve Slatině za milion korun od pí z Bratislavy. Koupaliště je v katastrofálním stavu.
Odpověděl O. Vlasák, že s paní bylo zahájeno jednání, byla zde představit svou koncepci projektu, která se
zdála být spekulativní. Byla jí také nabídnuta možnost dlouhodobého pronájmu. Nato se již neozvala.
3.) Pí Fendtové se nelíbí, že obec zarazila stavbu chatky na kraji Chudenic a nyní tam trčí torzo stavby a je to
víc nevzhledné, než kdyby tam byla chatka nesplňující požadavky památkového úřadu.
Odpověděl M. Dolejš, že obec nemůže zavírat oči nad takovým jednáním. Že dotyčný si začal stavět chatu bez
jakéhokoliv stavebního povolení.A tuto stavbu zastavil především stavební úřad Klatovy a památkáři.
4.) O slovo se přihlásila paní A. Kroftová z Lučice. Ráda by se dozvěděla, co se stalo s dotací na vyčištění
rybníku v Lučici. Před vánocemi nám bylo sděleno, že tato dotace nevyšla, kam šly teda prostředky, s kterými
se na tento projekt počítalo? Na revitalizaci rybníku již čekáme několik let.
Odpověděl M. Dolejš, že s touto prací a částkou se již počítalo v rozpočtu na letošní rok. Stalo se však to, že
Ministerstvo zemědělství, na které jsme podali tuto žádost o dotaci, omezilo výběr tím, že dotace půjdou jen na
vodní plochy větší než 2ha. Dotace je stále na ministerstvu zemědělství a pan Kavan nás informoval, že snad
nyní by měla být možnost dotace na menší vodní plochy.
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J.Egermayerová se zeptala, jaké jsou celkové náklady na tento projekt?
M. Dolejš odpověděl, že celkové náklady jsou 1.900 tisíc, z čehož v rozpočtu se počítá s vlastními náklady 570
tisíc.
J.Egermayerová se zeptala, zda by to nešlo vyčistit za částku 570 tisíc, najmout bagr a vyvézt bahno?
M. Dolejš odpověděl, že zkusí prodiskutovat s projektantem, co lze udělat za tuto částku a dám Vám z toho
nějaký výstup.
Nikdo jiný již neměl žádné dotazy.

14. Kontrola usnesení a závěr.
Předsedající vyzval p. Oldřicha Vlasáka, aby přečetl usnesení, ten tak učinil.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.10 hod
Přílohy zápisu:
1) Usnesení 3-2019
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání
4) Rozpočtové opatření č.4/2019
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

Ověřovatelé:
Jitka Egermayerová

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

Ing. Oldřich Vlasák Ph.D.

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

Martin Dolejš

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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