Městys Chudenice

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 25.2.2020 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2020-1-1
č. 2020-1-2

č. 2020-1-3
č. 2020-1-4
č. 2020-1-5
č. 2020-1-6
č. 2020-1-7
č. 2020-1-8
č. 2020-1-9

č. 2020-1-10
č. 2020-1-11
č. 2020-1-12

č. 2020-1-13
č. 2020-1-14
č. 2020-1-15
č. 2020-1-16
č. 2020-1-17
č. 2020-1-18
č. 2020-1-19
č. 2020-1-20
č. 2020-1-21
č. 2020-1-22
č. 2020-1-23

schválilo po úpravách program jednání.
neschválilo návrh p. Jakuba Antonyho, nar. 15.2.1984, bytem K. Vary, Moskevská 2035/21 na
zastavení exekuce vedené proti němu městysem Chudenice pro zaplacení částky 20.500 Kč
s příslušenstvím, prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, exekutorský úřad
Klatovy (v exekučním řízení sp.zn.120 – ex-3255/09).
schválilo rozpočtové opatření č.12/2019.
schválilo rozpočet sociálního fondu.
schválilo závěrečnou uzávěrku MŠ za rok 2019 a rozdělení finančních prostředků do rezervního
fondu a fondu odměn.
vzalo na vědomí oznámení ČEZ Distribuce o studii uložení NN v Chudenicích v následujících
letech.
schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1357/18/5642, vedeného u ČSOB.
vzalo na vědomí žádost p. Spálenky a schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku za
předem daných podmínek.
schválilo podání žádosti o dotaci „Sokolovna Chudenice – revitalizace nemovitého kulturního
dědictví“ z dotačního titulu: Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů
EHP a Norska.
schválilo podepsání příkazní smlouvy s firmou ARTENDR s.r.o.
schválilo výběr firmy Chmelík obch. a proj. kancelář, Křimická 105, Plzeň jako projektanta na
akci „Sokolovna Chudenice – revitalizace nemovitého kulturního dědictví“.
usneslo se na potřebnosti rekonstrukce budovy Sokolovny Tyršova čp. 136 Chudenice z důvodu
nutnosti záchrany objektu a rozšíření možnosti využití prostoru Sokolovny pro pořádání
kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost.
schválilo vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ Chudenice.
schválilo příspěvek na činnost spolku Čírka Chocomyšl ve výši 5.000 Kč formou individuální
dotace a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
schválilo podepsání SoSB o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městysem Chudenice a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
neschválilo vyhlášení záměru prodeje budovy č.p. 161, 162.
vzalo na vědomí informaci o podání žádostí o dotace Plzeňského kraje na rok 2020 v
předloženém výčtu.
schválilo poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro ZO ČZS Chudenice a 25.000 Kč pro Sokol
Chudenice z Programu městyse na podporu činnosti spolků a sepsání VSS.
schválilo poskytnutí účelové dotace PK na zajištění dopravní obslužnosti, ve výši 42.950 Kč a
podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
přesouvá bod plnění uvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce na další
zasedání
schválilo záměr MS Chudenice na výsadby alejí na pozemcích městyse Chudenice na základě
žádosti mysliveckého spolku Žďár.
schválilo otevření Územního plánu Chudenice na základě žádosti manželů Dudových.
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
schválilo poskytnutí účelové dotace pro oblastní Charitu Klatovy ve výši 45.000 Kč a sepsání
veřejnoprávní smlouvy.
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