Městys Chudenice

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

2020-3
29.6.2020
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
18:04
20:00

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
Lenka Homolková
Ing. Tomáš Macán
Jan Přibáň
Dagmar Stelzerová
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák

Petr Žák

(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Dagmar Stelzerová
Mgr. Marcel Bezděk

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.

Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva, návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.

2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Žádost firmy OMEXOM o zřízení věcného břemene, vkladové řízení do KN.
Žádost firmy SEG o stanovisko k PD pro Územní řízení.

6.
7.
8.
9.

Žádost firmy SEG o stanovisko k PD pro územní řízení.
Projednání návrhu SoD s firmou EKOPOD
Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.

10.
11.
12.
13.
14.

Projednání výsledku konkurzu na ředitelku MŠ Chudeníce.
Projednání návrhu SoD s p. L. Markem.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudeníce za rok 2019.
Závěrečný účet městyse Chudeníce za rok 2019.

15.
16.
17.

Schválení účetní závěrky městyse Chudeníce za rok 2019.
Příjem dotací z Plzeňského kraje.
Výsledek poptávkového řízení na zhotovitele zakázky ,,Sokolovna Chudenice - oprava,
repase oken a pověření starosty podpisem SoD.
Dopad COVID 19 na rozpočet městyse Chudenice.

18.
19.

Žádost firmy SEG o souhlas se SoBS o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu
provést stavbu.

Žádost MAS Pošumaví o projednání zařazení území obce do území působnosti Místní
akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021-2027.

Nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Chudeníce za rok 2019.

Žádost TJ Sokol Chudenice o poskytnutí účelové dotace na výstavbu betonové opěrné
zdi na fotbalovém hřišti sportovního areálu Na Jalovčí.

20.

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření územně správního celku na rok 2020
s firmou DaKan.

21.
22.
23.
24.

Návrh OS Otisk na odklad splátky nájmu.
Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10
2020-3 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 5/2020

Výsledek hlasování
Usnesení č.

2020-3

x

x

x

- 2 bylo schváleno.

3. Žádost firmy OMEXOM o zřízení věcného břemene, vkladové řízení do KN.
M. Dolejš - jedná se o zřízení věcného břemene týkajícího se přípojky elektrického proudu, která je na
pozemku městyse Chudenice p.č. 2016/2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene pro vkladové řízení do katastru
nemovitostí k pozemku parc. č. 2016/2

Výsledek hlasování
Usnesení č.

2020-3

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

- 3 bylo schváleno.

4. Žádost firmy SEG o stanovisko k PD pro Územní řízení.
M. Dolejš - jedná se o projekt ukládání sítě NN do země. V rámci realizace tohoto projektu je počítáno s
realizací nového rozvodu veřejného osvětlení. Byla též oslovena firma Cetin, která bude zároveň ukládat
vedení telefonních kabelů do země. Týká se ulic Hradčany a U Zámku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vydalo souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení na uložení rozvodu NN do země
"Hradčany - U Zámku" a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení VB a smlouvy
o právu provést stavbu
Výsledek hlasování
Usnesení č.

2020-3

Pro 10

Proti 0

- 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Žádost firmy SEG o souhlas se SoBS o zřízení věcného břemene se
M. Dolejš - týká se uložení rozvodů NN do země v ulicích Hradčany a U Zámku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

pověřilo starostu podpisem smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu
uložení rozvodu NN do země "Hradčany - U Zámku"

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-3 - 5 bylo schváleno.

6. Žádost firmy SEG o stanovisko k PD pro územní řízení.
M. Dolejš - dalším územím, kde se chystá firma ČEZ ukládat rozvody NN do země jsou ulice Tyršova a
Čechova. Předpokládaný termín realizace 2022-2024. Vedení městyse zároveň zpracovává projekt na
nový rozvod veřejného osvětlení. Též upozornilo firmu Cetin na nutnost uložení kabelů telefonní sítě do
země i v této lokalitě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vydalo souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení pověřuje starostu podpisem
smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu "Tyršova - Čechova"

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-3 - 6 bylo schváleno.

7. Projednání návrhu SoD s firmou EKOPOD
M. Dolejš - firma EKOPOD zpracovala studii krajinotvorby Chudenicka bude spolupracovat s úřadem
městyse na zpracování projektů pro žádosti o dotace týkající se zřizování nových alejí a polních cest a
dalších projektů týkajících se krajinotvorby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou EKOPOD a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2020-3 - 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.
M. Dolejš - jako každý rok jsme povinni uhradit poplatek za rozhlas.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo licenční smlouvu na provozování hudebních děl a pověřuje starostu
uzavřením a podpisem licenční smlouvy

Výsledek hlasování

Pro 9

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-3 - 8

Proti 0

Zdrželi se 1

9. Žádost MAS Pošumaví o projednání zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny
Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021-2027.
M. Dolejš - MAS Pošumaví je prostředníkem při získávání dotací z fondů EU. Díky spolupráci s MAS
Pošumaví jsme získali například čtyřkolku s dotací 95%.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo zařazení území městyse Chudenice do území působnosti MAS Pošumaví pro
období 2021 - 2027

Výsledek hlasování

Pro 10

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-3 - 9

Proti 0

Zdrželi se 0

10. Projednání výsledku konkurzu na ředitelku MŠ Chudeníce.
O. Vlasák - komise pro výběr ředitele MŠ jednohlasně doporučila do funkce stávající ředitelku, paní
Jílkovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo na základě výsledku konkurzu na ředitelku MŠ Chudenice jmenuje pí. Štěpánku
Jíkovou ředitelkou MŠ Chudenice s nástupem do funkce od 1.8.2020

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2020-3 - 10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Projednání návrhu SoD s p. L. Markem.
M. Dolejš - pan Marek požádal vedení městyse o možnost využití prostor Starého zámku k natáčení
historického dokumentu. Náhradou nabídl natočení dvou videoupoutávek pro potřeby úřadu městyse
Chudenice. Videonahrávky budou ve vlastnictví městyse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s panem L. Markem o natočení dvou video
upoutávek

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 1

Zdrželi se 0

2020-3 - 11 bylo schváleno.

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudeníce za rok 2019.

M. Dolejš seznámil s výsledky každoročního přezkoumání hospodaření městyse Chudenice. Pochybení,
která byla zjištěna nejsou závažného charakteru a bude zjednána jejich náprava.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudeníce za rok
2019.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2020-3 - 12 bylo schváleno.

13. Závěrečný účet městyse Chudeníce za rok 2019.
Paní Vlčková seznámila se závěrečným účtem městyse, který vychází ze zprávy o přezkoumání
hospodaření. Nepatrná pochybení budou opravena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2019 s výhradami na základě
nichž se přijmou opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2020-3 - 13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

14. Nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Chudeníce za rok 2019.
M. Dolejš - nápravná opatření vyplývají ze zprávy o přezkoumání hospodaření. Nejsou spojena s žádným
finančním postihem ze strany FÚ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo Nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ke zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice za rok 2019

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-3 - 14 bylo schváleno.

15. Schválení účetní závěrky městyse Chudeníce za rok 2019.
M. Dolejš - jedná se o každoroční administrativní záležitost. Paní Vlčková seznámila s výsledky
hospodaření městyse.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2019

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-3 - 15 bylo schváleno.

16. Příjem dotací z Plzeňského kraje.
M. Dolejš seznámil s výsledky žádostí o dotace z Plzeňského kraje. Seznam dotací je v příloze zápisu. Z pěti
podaných žádostí byly kladně vyřízeny čtyři. V páté je městys náhradníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotací od KÚ PK dle přiloženého seznamu a pověřuje starostu
podpisem smluv o poskytnutí účelové dotace

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

2020-3 - 16 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

17. Výsledek poptávkového řízení na zhotovitele zakázky ,,Sokolovna Chudenice - oprava, repase oken a
pověření starosty podpisem SoD.
M. Dolejš - v poptávkovém řízení zvítězila firma Dřevoplus.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo výběr fi. Dřevoplus jako zhotovitele zakázky „Sokolovna Chudenice- oprava,
repase oken“a pověřuje starostu podpisem SoD

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-3 - 17 bylo schváleno.

18. Dopad COVID 19 na rozpočet městyse Chudenice.
M. Dolejš - městys očekává dopad pandemie Covid 19 v daňových výnosech v roce 2020 ve výši cca 2.400.000 Kč. Zastupitelstvo konstatovalo, že se bude snažit realizovat plánované akce v roce 2020, ale v
dalších letech bude nutné investice omezit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dopadu COVID 19 na rozpočet městyse Chudenice

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2020-3 - 18 bylo schváleno.

19. Žádost TJ Sokol Chudenice o poskytnutí účelové dotace na výstavbu betonové opěrné zdi na
fotbalovém hřišti sportovního areálu Na Jalovčí.
D. Žák - probíhají stavební práce na modernizaci sportovního areálu. V rámci projektu jsme zjistili, že
nebyly zahrnuty stavební práce týkající se opěrné zdi. Platba za opěrnou zeď a terénní úpravy již proběhla.
Realizace stála 385 tis. Kč. Jménem Sokola Chudenice tedy žádám o účelovou dotaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové dotace pro Sokol Chudenice na stavbu opěrné zdi a
sepsání veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2020-3 - 19 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

20. Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření územně správního celku na rok 2020 s firmou DaKan.

M. Dolejš - firma DaKan zpracovává podklady každý rok. Spolupráce probíhá bez problémů. Cena za
zpracování se nemění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo sepsání smlouvy se spol. DaKan, s.r.o. - předmět smlouvy - přezkoumání
hospodaření městyse Chudenice v roce 2020

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-3 - 20 bylo schváleno.

21. Návrh OS Otisk na odklad splátky nájmu.
K. Jungvirth požádal za o.s. Otisk o sepsání dodatku k nájemní smlouvě na rozhlednu Bolfánek, v němž se
splátka nájmu posouvá o jeden měsíc.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo změnu splatnosti splátky nájemného za pronájem rozhledny Bolfánek k
datu 31.7. formou dodatku ke smlouvě.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2020-3 - 21 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

22. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.

23. Diskuse.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

24 Kontrola usnesení a závěr.
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání v čase 20:00

Přílohy zápisu:

1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
Seznam dotací z PK
0
0

Zápis byl vyhotoven dne:

30.6.2020

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
Dagmar Stelzerová

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

Mgr. Marcel Bezděk

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

