Městys Chudenice

Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 26.9.2018 v zasedací místnosti úřadu městyse
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:03 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“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Přítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Ing. Marie
Šavlová, David Žák, MUDr. Jana Srbová (příchod 18:15)

Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Vladimír Svatoň (omluven), Bc. David Klíma (omluven), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatel: Mgr. M.Bezděk, ověřovatelé: Ing. M.Šavlová a J.Přibáň.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání. Nikdo neměl žádné námitky či doplnění. Předsedající
dodal informace, že body usnesení byly splněny, nebo jsou ve fázi plnění.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Předsedající navrhl program jednání a jeho změny. Program jednání byl po úpravách navržen ke
schválení v tomto znění:

Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)

Zahájení zasedání - organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva,
Rozpočtové opatření č. 6/2018,
Rozpočtové opatření č. 7/2018,
Projednání podpory TJ Sokolu Chudenice - podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci
programu „Program materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“,
Projednání možnosti žádosti o dotaci na MAS Pošumaví – dotační titul – IROP – technika pro
JSDHO“,
Rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32 – průběžné informace a zhodnocení dalšího postupu
ve vztahu k ekonomickým aspektům,
Projednání žádosti o pronájem komerčních prostor v budově Zdravotního střediska čp. 246,
Projednání žádosti o zřízení obytné zóny, či zóny Tempo v ul. Na Bojišti a Roubalova v
Chudenicích,
Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. městyse Chudenice,
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X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)

Projednání návrhu smlouvy o pachtu pozemku ve vlastnictví městyse Chudenice,
Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separovaný odpad od f. EKO-COM a.s.,
Projednání poskytnutí příspěvku do sbírky na pomoc obci Prameny, vyhlášenou SMS ČR,
Žádost f. Aquašumava o prodloužení termínu dokončení stavby vrtu HV6,
Projednání žádosti společnosti MAXTEL o pronájem prostor budovy bývalé ZŠ.

Výsledek hlasování:
Program byl schválen.

II.

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Předsedající požádal účetní paní J. Vlčkovou, aby přítomné seznámila s podstatnými položkami v
rozpočtovém opatření. Nikdo z přítomných neměl námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2018-6-1:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018.

III.

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Účetní J. Vlčková dále také seznámila přítomné s podstatnými položkami v tomto rozpočtovém
opatření. Po krátké diskuzi, nikdo z přítomných neměl námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2018-6-2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018.

IV.

Projednání podpory TJ Sokolu Chudenice - podání žádosti o dotaci
na MŠMT ČR v rámci programu „Program materiálně technické základny
sportu 2017 až 2024“
D Žák – vysvětlil problematiku a podmínky podání žádosti o dotaci. Jedná se o dotaci, o kterou musí
zažádat spolek a městys jako garant musí zajistit spolufinancování až do výše 100% nákladů spolku.

Usnesení č. 2018-6-3:
Zastupitelstvo schválilo TJ Sokolu Chudenice podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci programu
„Program materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“ a zajištění spolufinancování do výše
100% nákladů této akce poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu městyse Chudenice.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

V.

Projednání možnosti žádosti o dotaci na MAS Pošumaví – dotační
titul – IROP – technika pro JSDHO“
D Žák – vysvětlil problematiku a podmínky podání žádosti. Jednalo by se o pořízení čtyřkolky s
přívěsem a příslušenstvím na záchranu osob z těžko přístupných lokalit. Je možnost čerpat dotaci ve
výši 95% celkových nákladů akce. Při celkových nákladech 700.000,- Kč by spoluúčast městyse činila
pouhých 35.000,- Kč. Jedná se o dotaci z IROP prostředním MAS Pošumaví. Kompletní realizace
projektu je stanovena do konce roku 2020. Pořízením tohoto majetku získá městys za cenu cca 35 tis.
majetek v hodnotě 700 tis. Kč.
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Usnesení č. 2018-6-4:
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „MAS Pošumaví – IROP –
technika pro JSDHO“ na pořízení čtyřkolky a dalšího technického vybavení a sepsání smlouvy se
zhotovitelem studie proveditelnosti Mgr. Kamilem Pikhartem,
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

VI. Rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32 – průběžné informace a
zhodnocení dalšího postupu ve vztahu k ekonomickým aspektům
D. Žák – poskytl informace ke stávajícímu stavu a průběhu záměru rekonstrukce hasičské cisterny
Tatra 815 – CAS 32. Ze strany PK nám byla poskytnuta 50-ti% dotace ve výši 700tis. Kč na
rekonstrukci vozidla. Bohužel v současné době není možno sehnat zhotovitele rekonstrukce, tak aby
byly dodrženy námi stanovené podmínky a podmínky dotace PK. Po konzultaci s vedením JSDH
zřejmě budeme nuceni dotaci PK vrátit. Finance, které máme určené na spoluúčast (tedy 700tis. Kč),
by vedení JSDH chtělo pomyslně deponovat vytvořením fondu v rámci rozpočtu městyse na případný
nákup nového vozidla někdy v budoucnu.

Usnesení č. 2018-6-5:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o dalším postupu řešení rekonstrukce nástavby hasičské
cisterny Tatra 815 CAS.

VII. Projednání žádosti o pronájem komerčních prostor v budově
Zdravotního střediska čp. 246
Předsedající přednesl žádost pí. Zuzany Jíchové ze Slatiny o pronájem nebytových prostor za účelem
provozování masérského salonu za stejných podmínek jako měla předchozí nájemnice pí.
Fremuthová. Cena nájmu byla 1200,- Kč/měsíc včetně. Je tedy nutno vyhlásit záměr.

Usnesení č. 2018-6-6:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního
střediska č.p. 246 za původních podmínek.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

VIII. Projednání žádosti o zřízení obytné zóny, či zóny Tempo v ul. Na
Bojišti a Roubalova v Chudenicích
Předsedající vysvětlil problematiku, kdy na podnět občanů bude tato možnost projednána na
příslušných úřadech a učiněna opatření ke snížení rychlosti vozidel v ulici. Pravděpodobné řešení by
bylo umístění přejezdových zpomalovacích retardérů.

Usnesení č. 2018-6-7:
Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse k jednání na dotčených úřadech v záležitostech směřujících
ke zřízení Obytné zóny, či zóny Tempo v části ulice Na Bojišti a Roubalova.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0
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IX. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. městyse
Chudenice
Předsedající na základě žádosti p. Mgr. Mlnaříka navrhl vyhlásit Záměr pronájmu části pozemku p.č.
561/1, za účelem umístění několika včelstev. Jednalo by se o doživotní pronájem části pozemku o
rozloze 4x17m na určitou osobu. Projednáním byly nastaveny podmínky příp. nájmu, které budou již
zakomponovány do vyhlašovaného záměru.

Usnesení č. 2018-6-8:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Chudenice za
těchto podmínek: pouze pro instalaci technologie chovu včel, rozměry 70 m2, maximálně 10 včelstev,
doba pronájmu – doživotně pro osobu nájemce.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

X. Projednání návrhu smlouvy o pachtu pozemku ve vlastnictví městyse
Chudenice
Předsedající přednesl žádost Zemědělské společnosti Koloveč, a.s., která hospodaří na pozemku
městys Chudenice p.č. 2183 v k.ú. Chudenice. Jedná se o pozemek o výměře 0,0753ha, cena nájmu
3.900,- Kč/ha.

Usnesení č. 2018-6-9:
Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků mezi
městysem Chudenice a Zemědělskou akciovou společností Koloveč.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

XI. Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separovaný
odpad od f. EKO-COM a.s.
Předsedající – jedná se o bezplatnou výpůjčku kontejnerů na separovaný odpad.

Usnesení č. 2018-6-10:
Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separovaný
odpad, mezi městysem Chudenice a firmou EKO-KOM a.s.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

XII. Revokace bodu usnesení č. 2018-05-20 – záměr pronájmu bytu
Předsedající vysvětlil, že došlo k vyhlášení nesmyslného záměru pronájmu bytu tzv. „chudobinci“,
neboť starosta vyhlásil záměr na chybné čp. a D. Žák doplnil, že dle zákona o obcích není nutno
takovéto záměry vyhlašovat.

Usnesení č. 2018-6-11:
Zastupitelstvo schválilo revokaci bodu č. 2018-5-20 usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse
Chudenice konaného dne 28.6.2018.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Stránka 4 z 6

Městys Chudenice
XIII. Projednání poskytnutí příspěvku do sbírky na pomoc obci Prameny,
vyhlášenou SMS ČR
Předsedající přednesl žádost SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR), které vyhlásilo sbírku na
pomoc pro obci Prameny. Představa výše pomoci je cca 10-11 tis. Kč. Obec Prameny se dostala
špatnými záměry a investicemi do finanční pasti, kdy došlo k jejímu zadlužení ve výši cca 70mil. Kč.
Po krátké diskuzi byl vznesen návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 2018-6-12:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí částky 5.000 ,- Kč na sbírku na pomoc obci Prameny, vyhlášenou
Sdružením místních samospráv ČR, jehož je městys Chudenice členem.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

XIV. Žádost f. Aquašumava o prodloužení termínu dokončení stavby vrtu
HV6
Předsedající informoval o žádosti společnosti Aquašumava, která je zhotovitelem stavby na připojení
nového vrtu HV6 v Chudenicích. Společnost se dostala do časové tísně, kdy termín zhotovení díla byl
smluvně určen na 15.9.2018. Termín tedy nebyl dodržen a společnost žádá o prodloužení dodatkem
smlouvy na termín 15.10.2018. Ing. Kasalický poskytl doplňující informace k žádosti a odpovídal na
dotazy zastupitelů.

Usnesení č. 2018-5-13:
Zastupitelstvo neschválilo žádost fi. Aquašumava s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby vrtu
HV6.
Výsledek hlasování:

Pro

3

Proti

5

Zdrželi se

0

XV. Projednání žádosti společnosti MAXTEL o pronájem prostor budovy
bývalé ZŠ
Předsedající přednesl žádost společnosti United Networks (MAXTEL), která má zájem o umístění
telekomunikační technologie na střeše budovy bývalé ZŠ, za účelem poskytování internetu.

Usnesení č. 2018-6-14:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru na pronájem části střešních a půdních prostor budovy
bývalé ZŠ čp. 215 za účelem umístění telekomunikační technologie.
Výsledek hlasování:

Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

XVI. Další organizační záležitosti
Nikdo neměl žádné další organizační záležitosti.

XVII. Diskuze
D. Klíma požádal o zaslání žádosti na biskupství ohledně konání tradičního průvodu ke kapli sv. Anny
v rámci Anenské pouti, který by se letos neměl konat. Přislíbil sepsání žádosti.
Paní Kolajová oslovila úřad s nabídkou na koupi objektu koupaliště ve Slatině. Představila svůj záměr.
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Kontrola usnesení a závěr
Zapisovatel M. Bezděk přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani
doplnění. Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15
hod.
Přílohy zápisu:
1) Usnesení č. 6/2018
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání
4) Rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018

Zápis byl vyhotoven dne 16.10.2018
Zapisovatel:

Mgr. Marcel Bezděk

........................

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

Ověřovatelé:

Jan Přibáň

........................

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

Marie Šavlová

........................

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

Martin Dolejš

........................

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce: 16.10.2018
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