Městys Chudenice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
Zasedání číslo:
Datum konání:
Místo konání :
Zahájení:
Ukončení:

2020-4
20.8.2020
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
18:00
19:00

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 starostou
městyse Martinem Dolejšem.

Přítomní zastupitelé:

Nepřítomní zastupitelé:

Drahomíra Bouberlová
Mgr. Marcel Bezděk
Martin Dolejš
Jitka Egermayerová
Ing. Tomáš Macán
Dagmar Stelzerová (od 18:15)
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák
Petr Žák

Lenka Homolková
Jan Přibáň

(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Ing. Tomáš Macán
Jitka Egermayerová

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:

1.

2.
3.
4.

Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva, návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 6/2020.
Žádost TJ Sokol Chudenice o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací.
Žádost TJ Sokol Chudenice, oddílu házené, o dotaci z programu podpory činnosti a akcí
spolků a neziskových organizací.

5.

Výsledek VŘ na zhotovitele akce ,,Slatina u Chudenic - oprava místní komunikace a
pověření starosty podpisem SoD".

6.
7.
8.
9.

Přijetí dotace od MMR na akci ,,Chudenice - Záblatí".
Žádost paní Voráčkové o povolení přístavby přístřešku u RD čp.115.
Přijetí dotace od MZ na rekonstrukci nádrže v Lučici.

10.
11.
12.

Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Žádost p. Přibáně o pronájem rybníku v Lučici.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8
2020-4 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
M. Dolejš okomentoval vybrané položky rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 6/2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2020-4 - 2 bylo schváleno.

3. Žádost TJ Sokol Chudenice o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a neziskových
M. Dolejš - žádosti jsou dvě, jedna pro oddíl házené, druhá pro Sokol jako celek. Již na jaře jsme
poskytnuli dotaci oddílu fotbalu. S částkou se v rozpočtu počítá.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci TJ Sokol Chudenice ve výši 10.000 Kč a sepsání
veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 1

Zdrželi se 1

2020-4 - 3 bylo schváleno.

4. Žádost TJ Sokol Chudenice, oddílu házené, o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací.
viz předcházející bod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci TJ Sokol Chudenice, oddíl házené, ve výši 15.000 Kč a
sepsání veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 1

2020-4 - 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

5. Výsledek VŘ na zhotovitele akce ,,Slatina u Chudenic - oprava místní
M. Dolejš - osovili jsme firmu JSF stavební, Eurovia a Silnice Klatovy. Ve výběrovém řízení zvítězila firma
Silnice Klatovy a.s. nejnižší nabídkou 395.486,- Kč. Nyní bude podepsána smlouva o dílo. Realizace
proběhne od 1.10., nejpozději do 31.11.2020.
T. Macán - jedná se o zpevnění cesty na Poleňku. Štěrková cesta je nahrazena asfaltem v délce cca 60-70
m.
M. Dolejš - plánovali jsme rekonstrucki delšího úseku, ale dostali jsme pouze část dotace. V dalších
letech budeme o dotace opět žádat, tak abychom cestu prodloužili až na hranici katastru obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí výsledek VŘ na zhotovitele akce ,,Slatina u Chudenic - oprava
místní komunikace" a pověřilo starostu podpisem SoD.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-4 - 5 bylo schváleno.

6. Přijetí dotace od MMR na akci ,,Chudenice - Záblatí".
M. Dolejš - podařilo ze zpětně získat dotaci na rekonstrukci Záblatí. Dotace by měla být poskytnuta ve
výši necelých 70%. Jedná se o částku 3.139.000,-. S těmito penězi jsme nepočítali, takže je to skvělá
zpráva. Pochopitelně bychom měli dotaci přijmout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od MMR na akci "Chudenice - Záblatí".
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-4 - 6 bylo schváleno.

7. Žádost paní Voráčkové o povolení přístavby přístřešku u RD čp.115.
M. Dolejš - městys není oprávněn se k plánované stavbě vyjadřovat. Žádost můžeme vzít pouze na
vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost paní Voráčkové o povolení přístavby přístřešku u RD čp. 115.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

2020-4 - 7 bylo schváleno.

x

8. Přijetí dotace od MZ na rekonstrukci nádrže v Lučici.
M. Dolejš - celkové náklady akce jsou 1.804 tis. Kč. Vlastní náklady jsou 329 tis Kč. Realizace akce je do
31.12.2020. Dotaci bychom opět měli formálně přijmout.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo přijetí dotace na akci "Lučice u Chudenic - rybník".

Výsledek hlasování

Pro 9

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-4 - 8

Proti 0

Zdrželi se 0

9. Žádost p. Přibáně o pronájem rybníku v Lučici.

M. Dolejš - J. Přibáň žádá o pronájem vodní nádrže v Lučici. Celá věc vyžaduje rozsáhlejší diskuzi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru pronájmu rybníka v Lučici.

Výsledek hlasování

Pro 9

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-4 - 9

Proti 0

Zdrželi se 0

10. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.

11. Diskuse.
M. Dolejš - sběratelka paní Straková se ptala na možnost uskladnění některých exponátů v prostorách budov
městyse. Měla by zájem o pronájem jedné třídy. Museli bychom vyhlásit záměr pronájmu.
M. Dolejš - v budově školky (jídelna a kuchyňka) byla položena nová podlahová krytina. V šatnách plánujeme
výměnu příští rok.
M. Dolejš - chtěl bych poděkovat hasičům za pokácení stromů. Tato práce provedená odbornou firmou by
stála několik desítek tisíc korun.
Na okna v Sokolovně jsme dostali dotaci cca 700 tis. Kč (od Plzeňského kraje a ministerstva kultury).
Rozpočet akce (část oken) je cca tis. 870 tis.
J. Egermayerová - jak to vypadá s video spoty?

12. Kontrola usnesení a závěr.
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání v čase 19:00

Přílohy zápisu:

1)
2)

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání

Zápis byl vyhotoven dne:

20.8.2020

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
Ing. Tomáš Macán

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

Jitka Egermayerová

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

