Městys Chudenice
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 25.2.2020
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 17:05 hod. starostou
městyse Martinem Dolejšem.
Přítomní zastupitelé:
Drahomíra Bouberlová, Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jan Přibáň, Dagmar Stelzerová, David Žák, Petr
Žák, Ing. Tomáš Macán, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:
Jitka Egermayerová, Lenka Homolková (omluveni)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu J. Přibáně a M. Bezděka 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 navrţen ke
schválení v tomto znění:
Program jednání:
1. Zahájení zasedání, organizační záleţitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
2. Projednání probíhajících exekucí.
3. Rozpočtové opatření 12/2019.
4. Rozpočet – sociální fond na r. 2020.
5. Ţádost o schválení závěrečné uzávěrky MŠ za r. 2019 a rozdělení finančních prostředků do
rezervního fondu odměn.
6. Oznámení ČEZ Distribuce o záměru uloţení rozvodu NN v Chudenicích v následujících letech.
7. Projednání dodatku k úvěrové smlouvě s ČSOB.
8. Ţádost p. M. Spálenky o pronájem nebytových prostor a pronájmu pozemku.
9. Projednání ţádosti o dotaci na Sokolovnu, výběr projektanta, podpis příkazní smlouvy.
10. Usnesení o potřebnosti rekonstrukce Sokolovny.
11. Vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ.
12. Ţádost o příspěvek na činnost – Čírka Chocomyšl.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Projednání podpisu smlouvy o smlouvě budoucí ohledně VO v Podskalí.
Vyhlášení záměru prodeje budovy č.p. 161, 162
Informace k ţádostem o dotace.
Ţádosti spolků o příspěvek z dotačního programu podpory spolků.
Ţádost PK o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obsluţnosti.
Ţádost mysliveckého spolku Chudenice o souhlas s výsadbou alejí.
Ţádost manţelů Dudových o změnu Územního plánu.
Plnění členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkcí.
Zpráva kontrolního výboru.
Projednání poskytnutí účelové dotace pro oblastní Charitu Klatovy a sepsání veřejnoprávní
smlouvy.
23. Další organizační záleţitosti.
24. Diskuse.
25. Kontrola usnesení a závěr.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-1 bylo schváleno.
2. Projednání pokačování probíhajících exekucí
M. Dolejš - Jedná se o exekuci vedenou s p. Jakubem Antonym. Pan Antony poţádal o prominutí exekuce.
Exekutorská firma nás tímto ţádá o stanovisko a naznačuje, ţe vymáhaná částka je nevymahatelná a náklady
na další průběh exekuce by převýšily vymáhanou částku.
Momentálně je vedeno 19 exekucí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje 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).
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

1

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2020-1-2 bylo schváleno.
.
3. Rozpočtové opatření 12/2019.
D. Bouberlová okomentovala vybrané poloţky rozpočtového opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 12/2019.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-3 bylo schváleno.
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4. Rozpočet – sociální fond na r. 2020.
D. Bouberlová okomentoval vybrané poloţky sociálního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet sociálního fondu.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-4 bylo schváleno.
5. Ţádost o schválení závěrečné uzávěrky MŠ za r. 2019 a rozdělení finančních prostředků do
rezervního fondu odměn.
D. Bouberlová okomentoval vybrané poloţky závěrečné uzávěrky MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo závěrečnou uzávěrku MŠ za rok 2019 a rozdělení finančních prostředků do rezervního
fondu a fondu odměn.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-5 bylo schváleno.

6. Oznámení ČEZ Distribuce o záměru uloţení rozvodu NN v Chudenicích.
M. Dolejš - do budoucna musíme v rozpočtu počítat s náklady ukládání veřejného osvětlení do země. Plány
ukladání rozvodů NN do země jsou známé do roku 2024. Na základě dnešního rozhodnutí budeme oslovovat
projekční kanceláře ohledně prací týkajících se ukládání veřejného osvětlení. S ukládáním se začne v ulicích
Švihovská a Podskalí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce o studii uloţení NN v Chudenicích.
Usnesení č. 2020-1-6 bylo schváleno.

7. Projednání dodatku k úvěrové smlouvě s ČSOB.
M. Dolejš – smlouva se týká úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice. Celková částka nebude vyčerpána.
Nedočerpání úvěru není zpoplatněno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1357/18/5642, vedeného u ČSOB.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-7 bylo schváleno.
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8. Ţádost p. M. Spálenky o pronájem nebytových prostor a pronájmu pozemku.
M. Dolejš – ţádost se týká propachtování pozemků v katastru Bezpravovic.
M. Spálenka – jedná se o pozemky, které by měly být vyuţity pro chov včel.
M. Bezděk - Remíz Lískovec je jednou z lokalit, která se detailně analyzovala v rámci Studie vyuţití a
ochrany krajiny v Chudenicích. V současnosti pozemek není vyuţíván, částečně se jedná o lesní porost,
částečně o louku. Doporučení je nekácení vzrostlých dřevin, jednoroční pokosení a odstranění posekané
trávy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí ţádost p. Spálenky a schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku
za předem daných podmínek.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-8 bylo schváleno.

9. Projednání ţádosti o dotaci na Sokolovnu, výběr projektanta, podpis příkazní smlouvy.
M. Dolejš – jedná se o zásadní informaci. Je vyhlášen dotační program na tzv. Norské fondy. Jde o dotaci
na kulturní památky, které budou po revitalizaci slouţit kulturnímu a společenský ţivot. Podmínky přesně sedí
na záměr revitalizace sokolovny. Výše potenciální dotace je 90%. Ţádost musí být podána do 30.3. 2020.
V podmínkách je platné stavební povolení, datum ukončení projektu 30.4.2024. Podíl neinvestičních výdajů je
min. 15%. V rámci výzvy lze podpořit doplňkové aktivity, náklady na průvodce, správce a pod. Je moţné
zaţádat o uhrazení 60% dotace předem, takţe by nebylo nutné se nijak zásadně zadluţovat. Jiţ jsem poptal
zhotovitele projektové dokumentace. Byly osloveny tři firmy. Termín vyjádření byl do 24.2. Nabídku podala
pouze Projektová kancelář Chmelík. Nabídková cena za projekt je 220.000,- Kč. Cena podání dotace je 45.000,.
Tyto investice je uznatelným nákladem v případě získání dotace.
K. Jungvirth – nabídka je skvělá. Máte nějaké informace o firmě, která by ţádost zpracovávala? Dá se
vystopovat, jaká je pravděpodobnost získání dotace? Risk obce je zřejmě jen ve výší 45.000, coţ je cena za
podání. Nevyuţít tuto moţnost by byl skoro hřích.
M. Dolejš – s firmou zkušenosti nemáme, ale jsme v úzkém kontaktu a proběhlo i osobní jednání.
Odhad nákladů na celkovou revitalizaci je 15-20 mil. Kč. Náklady obce tedy cca 1,5 – 2,0 mil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podání ţádosti o dotaci ,,Sokolovna Chudenice – revitalizace nemovitého
kulturního dědictví“ z dotačního titulu: Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů
EHP a Norska.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podepsání příkazní smlouvy s firmou ARTENDR s.r.o.
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Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo výběr firmy Chmelík obch. a proj. kanc., Křimická 105, Plzeň jako
projektanta na akci „Sokolovna Chudenice – revitalizace nemovitého kulturního dědictví“.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-11 bylo schváleno.

10. Usnesení o potřebnosti rekonstrukce Sokolovny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se usneslo na potřebnosti rekonstrukce budovy Sokolovny Tyršova čp.136 Chudenice
z důvodu nutnosti záchrany objektu a rozšíření moţnosti vyuţití prostoru Sokolovny pro pořádání
kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-12 bylo schváleno.

11. Vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ.

M. Dolejš – stávanící paní ředitelce Novotné končí šestileté funkční období. Po tomto období, jako
zřizovatel, máme právo vyhlásit konkurz na výběr ředitele MŠ. Pokud by konkurz nebyl vyhlášen, smlouva by
byla automaticky prodlouţena na dalších šest let. Paní Novotná je na mateřské dovolené a nemáme od ní
ţádné zprávy. V současné době funguje mateřská školka zcela bez problémů.
Konkurz musí proběhnout do konce dubna 2020. Bude vyhlášen podle podmínek školského zákona, včetně
určených termínů pro podání přihlášek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-13 bylo schváleno.

12. Ţádost o příspěvek na činnost – Čírka Chocomyšl.
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M. Dolejš – v roce 2019 jsme podpořili činnost spolku částkou 5.000- Kč. Spolek má cca 35 členů (dětí od 7
do 16 let), z Chudenic se zúčastňuje pět dětí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost spolku Čírka Chocomyšl ve výši 5.000,- Kč formou
individuální dotace a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-14 bylo schváleno.

13. Projednání podpisu smlouvy o smlouvě budoucí ohledně VO v Podskalí.
M. Dolejš přečetl ţádost a vysvětlil problematiku, která se týká veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podepsání SoSB o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě mezi městysem
Chudenice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-15 bylo schváleno.

14. Vyhlášení záměru prodeje budovy č.p. 161, 162
M. Dolejš – tento bod jsme nuceni zrušit, protoţe na katastru nemovitosti jsme zjistili, ţe budova č.161 je
vázána zástavní smlouvou. V roce 2001 byla pouţita dotace na opravu bytu v této budově. Budova nesmí být
prodána 20 let, tedy příští rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschválilo vyhlášení záměru prodeje budovy č.p. 161, 162.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-16 bylo schváleno.

15. Informace k ţádostem o dotace.
M. Bezděk – letos zatím ţádáme o šest dotací.
Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2020 Chudenice, ul. Tyršova, sokolovna
Celkové náklady akce: 1 704 431 Kč / Poţadovaná částka: 500 000 Kč
PSOV PK 2020 - Projekty obcí - Slatina u Chudenic - oprava místní komunikace
Celkové náklady akce: 775 452 Kč / Poţadovaná částka: 500 000 Kč
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Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón 2020 Chudenice, tři křížky v k.ú. obce
Celkové náklady akce: 80 300 Kč / Poţadovaná částka: 60 000 Kč
Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020 - Chudenicespádové obce-studie k zásobování pitnou vodou
Celkové náklady akce: 60 000 Kč / Poţadovaná částka: 25 000 Kč
Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 - Rok prof. Jana Roubala v Chudenicích
Celkové náklady akce: 52 000 Kč / Poţadovaná částka: 40 000 Kč
Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020 - Živý
zámek Chudenice
Celkové náklady akce: 35 000 Kč / Poţadovaná částka: 20 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o podání ţádostí o dotace Plzeňského kraje na rok 2020 v
předloţeném výčtu.
Usnesení č. 2020-1-17 bylo schváleno.

16. Ţádosti spolků o příspěvek z dotačního programu podpory spolků.

M. Dolejš – spolek zahrádkářů ţádá o příspěvek ve výši 15.000 Kč,-.
D. Ţák - Sokol Chudenice ţádá o příspěvek ve výši 10.000,- na organizaci činnosti mládeţe. A 15.000,- na
další akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-18 bylo schváleno.

17. Ţádost PK o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obsluţnosti.
M. Dolejš – jedná se o kaţdoroční záleţitost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytnutí účelové dotace PK na zajištění dopravní obsluţnosti, ve výši 42.950,- a
podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-19 bylo schváleno.
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18. Ţádost mysliveckého spolku Chudenice o souhlas s výsadbou alejí.
M. Dolejš přečetl ţádost mysliveckého spolku Ţďár.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo záměr MS Chudenice výsadby alejí na pozemcích městyse Chudenice na
základě ţádosti mysliveckého spolku Ţďár.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-20 bylo schváleno.

19. Ţádost manţelů Dudových o změnu Územního plánu.
M. Dolejš. - p. Duda je ochoten uhradit všechny náklady související se změnou územního plánu.
Návrh usnesení:
Schválilo otevření Územního plánu Chudenice na základě ţádosti manţelů Dudových.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-21 bylo schváleno.

20. Plnění členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkcí.
Usnesení:
Zastupitelstvo přesouvá bod plnění uvolněným členům zastupitelstva ze sociálního fondu v souvislosti
s výkonem jejich funkce na další jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-22 bylo schváleno.

21. Zpráva kontrolního výboru.
J. Přibáň informoval o záleţitostech týkajících se práce kontrolní komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení č. 2020-1-23 bylo schváleno.
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22. Projednání poskytnutí účelové dotace pro oblastní Charitu Klatovy a sepsání veřejnoprávní
smlouvy.

M. Dolejš – záleţitost se přesouvá z loňského roku, kdy přislíbená dotace nebyla uhrazena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové dotace pro oblastní Charitu Klatovy ve výši 45.000,- Kč a
sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 9

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-1-24 bylo schváleno.
23. Další organizační záleţitosti.
Další organizační záleţitosti nebyly.
24. Diskuse.
K. Jungvirth podpořil vznik spolku vlastníků pozemků.
25. Kontrola usnesení a závěr
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:20 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
Zápis byl vyhotoven dne: 27 .2. 2020

Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Jan Přibáň

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

Mgr. Marcel Bezděk

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

Martin Dolejš

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

Starosta:
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Vyvěšeno na el. úřední desce:

Stránka 10 z 10

