Městys Chudenice
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 12.12.2019
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 19:05 hod. starostou
městyse Martinem Dolejšem.
Přítomní zastupitelé:
Drahomíra Bouberlová, Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jitka Egermayerová, Lenka Homolková, David Žák,
Petr Žák, Ing. Tomáš Macán, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:
Jan Přibáň, Dagmar Stelzerová (omluveni)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu D. Bouberlovou a L. Homolkovou 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.10/2019 a 11/2019.

3.

Návrh rozpočtu na rok 2020.

4.

Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2019.

5.

Schválení kompetence starosty k provedení rozpočtového opatření č. 12/2019 s neomezeným
limitem na rozpočtovou položku.

6.

Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku
2020.

7.

Návrh nového právního zástupce městyse.

8.

Návrh prodloužení smlouvy s firmou Amper Market (dodavatel elektřiny).

9.

Seznámení s výsledkem VŘ na zhotovitele projektu „Chudenice – Záblatí“ a pověření starosty
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podepsáním SoD s výhercem VŘ.
10.

Projednání výsledků VŘ na dodavatele terénní čtyřkolky v rámci projektu „Technika pro
JSDH Chudenice – terénní čtyřkolka“.

11.

Návrh změny ceny vodného a stočného a změny OZV o úhradě vodného a stočného.

12.

Projednání termínů svatebních obřadů na rok 2021

13.

Projednání změn cen nakládání s odpady.

14.

Další organizační záležitosti.

15.

Diskuse.

16.

Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-7-1 bylo schváleno.
1. Rozpočtové opatření č. 10/2019 a 11/2019
M. Dolejš vyzval účetní paní J. Vlčkovou k objasnění problematiky, ta tak učinila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtová opatření č.10/2019 a 11/2019.
Usnesení č. 2019-7-2 bylo schváleno.
.
2. Návrh rozpočtu na rok 2020.
J. Vlčková - na základě výběrového řízení se zvedly náklady na opravu místní komunikace Záblatí o cca
575 tis. Změnit ve výdajích odpovídající položku. Schodek se tak zvýší na 5.961.189.50 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 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.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-7-3 bylo schváleno.
3. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2019.
M. Dolejš – je třeba odsouhlasit komise pro provedení inventarizace za rok 2019.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směrnici pro provedení inventarizace za r. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2019-7-4 bylo schváleno.
4. Schválení kompetence starosty k provedení rozpočtového opatření č. 12/2019 s neomezeným
limitem na rozpočtovou položku.
M. Dolejš – jedná se o opatření, abychom do konce roku nemuseli svolávat zastupitelstvo.
J. Vlčková – starosta má standardně kompetenci k provedení rozpočtového opatření do 500 tis. Do konce
roku budou ještě určité rozpočtové změny do 31.12. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo kompetence starosty k provedení RO č. 12/2019 s neomezeným limitem na
rozpočtovou položku.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2019-7-5 bylo schváleno.
5. Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku
2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2019-7-6 bylo schváleno.
6. Návrh nového právního zástupce městyse.
M. Dolejš – JUDr. Popel nám oznámil, že ke konci roku odchází do důchodu. Na jeho doporučení jsem
oslovil JUDr. Karla Baumruka. Spolupráce by probíhala za stejných podmínek (paušální odměna 6.500
Kč/měsíc). JUDr. Baumruk by se dostavil na setkání se zastupiteli.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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. K Baumrukem s účinností od 1.1.2020.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2019-7-7 bylo schváleno.
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7. Návrh prodloužení smlouvy s firmou Amper Market (dodavatel elektřiny).
M. Dolejš – nakupování energie je komplikované – průzkum trhu atd. Do současnoti byla spolupráce s
firmou Amper Market bezproblémová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy na dodávku el. energie s fy. Amper Market.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2019-7-8 bylo schváleno.
8. Seznámení s výsledkem VŘ na zhotovitele projektu „Chudenice – Záblatí“ a pověření starosty
podepsáním SoD s výhercem VŘ.
M. Dolejš – Byly osloveny čtyři firmy. Eurovia Silba Plzeň, Silnice Klatovy, Silnice Horšovský Týn a Lesní
stavby Nýrsko. Do výběrového řízení byly zařazeny firmy, se kterými je historicky dobrá spolupráce. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Silnice Klatovy z důvodu nejnižší ceny. Cena je v porování s původním
rozpočtem zvýšena o cca 575 tis.
D. Žák – nestálo by za to vyhlásit veřejné výběrové řízení? Možná by se podařilo cenu snížit.
M. Dolejš - Doba realizace 03-06 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek VŘ na zhotovitele projektu „ Chudenice – Záblatí“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s fy. Silnice Klatovy a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-7-9 bylo schváleno.
9. Projednání výsledků VŘ na dodavatele terénní čtyřkolky v rámci projektu „Technika pro
JSDH Chudenice – terénní čtyřkolka“.
D. Žák – proběhlo výběrové řízení. Veřejnou zakázku malého rozsahu. Byly osloveny čtyři firmy. Přišla
jedna nabídka. Předpokládaná cena byla 475 Tis vč. DPH. Nabídka byla na BCE s.r.o. 471.900, 390 tis bez
DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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.
.
Usnesení č. 2019-7-10 bylo schváleno.
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10. Návrh změny ceny vodného a stočného a změny OZV o úhradě vodného a stočného.
O. Vlasák – ceny vodného a stočného se v Chudenicích upravovaly naposledy v roce 2007. Průměrná cena
vodného a stočného v Plzeňském kraji byla v roce 2017 cca 65 Kč a je obvyklé pravidelné zvyšování ceny o
inflaci. Povinností obce je zřídit fond na financování obnovy vodohospodářského majetku a pravidelně do
něj přispívat určitou částkou, který vyplývá z velikosti vodovodní sítě. Vzhledem ke stavu vodovodní sítě
v Chudenicích budou nutné další významné investice. Při současných cenách vodného a stočného městys
provoz a opravy vodovodní sítě dotuje.
Navržené ceny na rok 2020:
3 s DPH
- vodné - 30 Kč/m
- nájem za vodoměr 13 Kč/měsíc s DPH
3 s DPH
- stočné – 28 kč/m
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zvýšení ceny vodného a stočného a následnou změnu OZV o úhradě
vodného a stočného.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-7-11 bylo schváleno.
11. Projednání termínů svatebních obřadů na rok 2021
M. Dolejš informoval o terminech svatebních obřadů na rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo termíny svatebních obřadů na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-7-12 bylo schváleno.
12. Projednání změn cen nakládání s odpady.
M. Dolejš - nabízená cena pro rok 2020 od společnosti Pošumavská odpadová je 1.262 Kč/t (1.240/t bylo
pro rok 2019).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí ceny nakládání s odpady na rok 2020.
Usnesení č. 2019-7-13 bylo schváleno.
13. Další organizační záležitosti
Žádost o příspěvek – Oblastní charita Klatovy.
Švehlová ředitelka oblastní charity. Druhé kolo dofinancování sociálních služeb. Ztráta, cca 700 tis Kč byla
rozpočítána podle počtu klientů a na Chudenice tak za rok 2019 připadá částka 97 tis. Kč, kterou by bylo
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třeba dofinancovat do konce letošního roku. V lednu a únoru nastává problém s prostředky na mzdy, což
bude dočasně řešeno kontokrentem.
M. Bezděk – jaký je rozsah služeb v Chudenicích a spádových obcích a jak se k Vašemu požadavku staví
ostatní obce.
Paní Švehlová:
V Chudenicích se staráme od 25 klientů.
Cena za služby je dána vyhláškou, 130 Kč/h, takže peníze není možné vybrat od klientů.
Reakce obcí je pozitivní, ale některé obce nemají finanční prostředky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účelovou dotaci pro Oblastní charitu Klatovy ve výši 45 tis. Kč a sepsání
veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2019-7-14 bylo schváleno.
14. Diskuze
Předsedající M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi.
L. Homolková – problematické záležitosti u bytovek.
- zaparkované vraky na parkovišti, skvrny od oleje
- hromadění vyřazeného nábytku – křesla, gauče, koberce atd.
M. Dolejš – obec zajistí odvoz nábytku. Patřičná místa můžeme opatřit cedulemi.
15. Kontrola usnesení a závěr.
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.20 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Rozpočtové opatření č.10/2019 a 11/2019.
4) Návrh rozpočtu na rok 2020
5) Návrh rozpočtu na rok 2020 upravený
6) Rozpočet městyse Chudenice na rok 2020
7) Rozhodnutí o výběru dodavatele
8) Smlouva o dílo č.20009-1
Zápis byl vyhotoven dne: 18 .12. 2019
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Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Drahomíra Bouberlová ........................ dne .......................
Lenka Homolková

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

Martin Dolejš

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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