Městys Chudenice
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 23.9.2019
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 19:00 hod. starostou
městyse Martinem Dolejšem.
Přítomní zastupitelé:
Drahomíra Bouberlová, Martin Dolejš, Jitka Egermayerová,Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D, David Žák, Petr Žák, Ing.
Tomáš Macán, Jan Přibáň, Dagmar Stelzerová
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Lenka Homolková (omluveni)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu D. Bouberlovou a D. Žáka a zapisovatelem O. Vlasáka.
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 minulého zasedání,
návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.

2.

Rozpočtové opatření č. 6/2019 a č.7/2019.

3.

Výsledek VŘ na Podskalí.

4.

SoD Silnice Klatovy.

5.

Info k pokládce NN v ul. Podskalí, Švihovská.

6.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Podskalí – Montprojekt.

7.

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Záblatí – Montprojekt.

8.

Dodatek ke SoD na výstavbu HZ – Zetes Klatovy.

9.

Změna označení parcely st.p.č. 1/19 na poz.p.č. 2190 – p. Mudra Hradčany.

10.

Žádost p. Zatloukala.

11.

Žádost p. Jirchářové – Čechova ulice.
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12.

Přijetí dotace pro MŠ Chudenice od MŠMT na projekt „Snadné, hravé učení“.

13.

Přijetí dotace – osazení orientačního měřiče Slatina.

14.

Přijetí dotace od MMR z „IROP“ na realizaci projektu „Technika pro IZS - terénní čtyřkolky
pro JSDH Chudenice“.

15.

Prodej speciálního hasičského vozidla ŠKODA 706 RTHP CAS-25, RZ: KT 59-05

16.

Prodej Tatry 815 CAS 32 SPZ: KT-70-47

17.

Další organizační záležitosti.

18.

Diskuse.

19.

Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-5-1 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č. 6/2019 a 7/2019
M. Dolejš vyzval účetní paní J. Vlčkovou k objasnění problematiky, ta tak učinila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2019 a 7/2019.
Usnesení č. 2019-5-2 bylo schváleno.
.

3. Výsledek VŘ na Podskalí
M. Dolejš informoval o průběhu a výsledku výběrového řízení. Dotace na projekt je 390.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo na vědomí výsledky VŘ na provedení díla ,,Oprava místní komunikace v ulici
Podskalí, Chudenice".
Usnesení č. 2019-5-3 bylo schváleno.
4. SoD Silnice Klatovy.
M. Dolejš doplnil informace z předcházejícího bodu. Stavba by měla být realizována do 30.11.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem SoD s firmou Silnice Klatovy a.s. na provedení díla
„Oprava místní komunikace v ulici Podskalí, Chudenice“.
Usnesení č. 2019-5-4 bylo schváleno.
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5. Info k pokládce NN v ul. Podskalí, Švihovská.
M. Dolejš: Podle firmy ČEZ Distribuce, která je objednatelem projektu by práce měly být provedeny na
jaře 2020. Budeme se snažit položit rozvody veřejného osvětlení, tak aby se využila možnost uložení
kabelového vedené do stejného výkopu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu PD a záměru realizace projektu rozvodu NN a
obnova rozvodu VO.
Usnesení č. 2019-5-5 bylo schváleno.
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Podskalí – Montprojekt.
D. Žák – bude to v místech, kde bude letos realizován nový povrch komunikace, takže bylo by vhodné
již při plánované realizaci zajistit opatření, tak aby nedošlo k poškozování nově realizovaného povrchu.
M. Dolejš – učiníme potřebná opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Podskalí –
Montprojekt a pověřilo starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Záblatí – Montprojekt.
M. Dolejš – je třeba podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. Částka náhrady již byla dříve
odsouhlasena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Záblatí –
Montprojekt a pověřilo starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Dodatek ke SoD na výstavbu HZ – Zetes Klatovy
M. Dolejš – během realizace došlo k některým změnám, které jsou zaznamenány ve změnových listech
a ke změnám se zastupitelstvo musí vyjádřit.
D. Žák – došlo ke zvýšení nákladů o cca 30.000 Kč, což je v rámci zakázky v objemu cca 16 mil. Kč
zanedbatelné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo dodatek SoD s firmou Zetes Klatovy ohledně změn při realizaci stavby
HZ a pověřuje starostu jeho podpisem.
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Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9. Změna označení parcely st.p.č. 1/19 na poz.p.č. 2190 – p. Mudra Hradčany.
M. Dolejš – prodej parecely jsme již projednávali, ale v průběhu realizace smlouvy proběhla revize a
došlo k přečíslování parcely z 1/19 na 2190. Prodejní smlouvu je třeba doplnit o dokument se změnou
parcelního čísla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o změně označení parcely p.č. 2190 p.č.1/19.
Usnesení č. 2019-5-9 bylo schváleno.

10. Žádost p. Zatloukala.
M. Dolejš přečetl žádost p. Zatloukala, který žádá městys Chudenice o zakoupení 11 m obkladu a 11
2
m dlažby a radiátoru do koupelny kvůli rekonstrukci koupelny v bytě v objektu MŠ. Práce provede
svépomocí. Celková investice by byla cca 33.000 Kč.
2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo žádost p. Zatloukala.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Žádost pí. Jirchářové – Čechova ulice.
M. Dolejš přečetl žádost pí. Jirchářové o zakoupení kotle a zajištění snížení stropů. Kotel již v roce 2022
nebude splňovat emisní limity. Bude vhodné provést kontrolu kotle, revizi a případně provést částečnou
opravu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost paní Jirchářové a učiní opatření k bezproblémovému
provozu kotle.
Usnesení č. 2019-5-11 bylo schváleno.

12. Přijetí dotace pro MŠ Chudenice od MŠMT na projekt „Snadné, hravé učení“.
M. Dolejš – v rámci projektu budou instalovány učební pomůcky, jako např. interaktivní tabule, budou
organizovány exkurze a pod. Náklady budou hrazeny plně z dotačního titulu a příspěvek obce budu
nulový.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-12 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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13. Přijetí dotace – osazení orientačního měřiče Slatina.
M. Dolejš – dotaci jsme obdrželi na realizaci osazení orientačnímo měřiče od Plzeňského kraje.
Náklady obce jsou cca 15.000 Kč. Firma SOVT již zajišťovala osazení ostatních měřiců v obci. Od
Lučiny do Slatiny. PČR záměr odsouhlasila. Realizace je do 15.11. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na osazení orientačního měřiče rychlosti v obci Slatina
z programu “Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti ve výši 34.803,- Kč a
pověřuje starostu podpisem SoD s firmou SOVT Rádio“.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

14. Přijetí dotace od MMR z „IROP“ na realizaci projektu „Technika pro IZS - terénní

čtyřkolka pro JSDH Chudenice“

D.Žák informoval o připravovaném projektu pořízení terénní čtyřkolky a dalšího vybavení pro JSDH
Chudenice. Celkové náklady projektu jsou 700.000,- Kč, výše dotace 665.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Usnesení č. 2019-5-14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

15. Prodej speciálního hasičského vozidla ŠKODA 706 RTHP CAS-25, RZ: KT 59-05
D. Žák informoval o prodeji speciálního hasičského vozidla. Vozidlo bude prodáno za 25.200,- Kč na
základě výběru nejvyšší nabídky obálkovou metodou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo prodej speciálního vozidla 706 RTHP CAS-25, RZ: KT 59-05 a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 2019-5-15 bylo schváleno.
16. Prodej Tatry 815 CAS 32 SPZ: KT-70-47
D. Žák – vozidlo se bude prodávat obálkovou metodou, soutěž již probíhá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo vzalo na vědomí průběžné informace o prodeji speciálního vozidla Tatry 815
CAS32 SPZ: KT-70-47.
Usnesení č. 2019-5-16 bylo schváleno.
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17. Další organizační záležitosti
Nebyly další organizační záležitosti.
18. Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
Přítomní se vyjádřili k některým problémům v bytovkách, jako např. k přeplněným kontejnerům na
komunální odpad, technickému stavu některých jednotek a k problematickým vztahům s některými nájemníky.
M. Dolejš – Neměl by být problém přidat další kontejnery. Problémy technického rázu je třeba řešit
individuálně na obci. S dlouhodobě problematickými nájemníky nebude prodloužena nájemní smlouva.

19. Kontrola usnesení a závěr.
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.45 hod

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Rozpočtové opatření č.6ú2019 a č. 7/2019
4) Zápis z jednání Komise pro výběr zařízení
5) Smlouva o dílo č.19081-01
Zápis byl vyhotoven dne: 25 .9. 2019

Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Drahomíra Bouberlová ........................ dne .......................
David Žák

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

Martin Dolejš

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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