Městys Chudenice
Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.4.2020
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 18:05 hod. starostou
městyse Martinem Dolejšem.
Přítomní zastupitelé:
Drahomíra Bouberlová, Jitka Egermayerová, Lenka Homolková, Martin Dolejš, , David Žák, Petr Žák, Ing.
Tomáš Macán, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk, Jan Přibáň, Dagmar Stelzerová
(omluveni)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu J. Egermayerová a P. Žák 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 navržen ke
schválení v tomto znění:
Kontrola plnení usnesení
T. Macán přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
M. Dolejš – konkurs na ředitele MŠ jsme museli odsunout na pozdější termín z důvodu výjimečného stavu v ČR
a omluvení několika členů konkursní komise.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtová opatření 1 a 2/2020
Rozpočtová opatření 3/2020
Rozpočtová opatření 4/2020
Projednání výsledku vyhlášení záměru pronájmu „remízu Lískovec“ v k.ú.Bezpravovice.
Projednání žádosti manželů Kalinových o odkoupení pozemku p.č. 1385/19 v k.ú. Chudenice.
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8. Projednání výsledku poptávky na zhotovitele akce „Sokolovna Chudenice – oprava, repase oken“
a pověření starosty podpisem SoD.
9. Projednání výsledku poptávky na zhotovitele rozvodu a instalace VO v ulicích Švihovská a
Podskalí a pověření starosty podpisem SoD.
10. Pověření starosty k podpisu smluv k akcím, na které byly podány žádosti o dotace (křížky, okna
sokolovna, komunikace Slatina atd.)
11. Projednání plnění uvolněným členům zastupitelstva.
12. Informace o podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 1357/5642 u ČSOB.
13. Projednání výsledku VŘ na zhotovitele Rekonstrukce nádrže v k.ú. Lučice a pověření starosty
podpisem SoD.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Informace o průběhu prací v ulici Záblatí.
Informace o záměru p. Kadlece na „Revitalizaci Sadu Hany Kvapilové v Chudenicích“.
Žádost ČSV – ZO Chudenice o účelovou dotaci na pořízení medometu
Projednání situace na koupališti ve Slatině.
Projednání přípojky NN k pozemku p.č. 1711
Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-1 bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření 1 a 2/2020.

Paní Vlčková okomentovala podstatné položky rozpočtových opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1 a 2/2020.

Usnesení č. 2020-2-2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření 3/2020.
Paní Vlčková okomentovala podstatné položky rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-3 bylo schváleno.
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4. Rozpočtové opatření 4/2020.
Paní Vlčková okomentovala podstatné položky rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-4 bylo schváleno.

5. Projednání výsledku vyhlášení záměru pronájmu „remízu Lískovec“ v k.ú.Bezpravovice
M. Dolejš – jedná se o jedenáct pozemků z nichž osm má však propachtováno ZS Úsovsko. O zbývající tři
pozemky má zájem p. Spálenka, který, jako jediný podal nabídku.
D. Žák – bylo by rozumné vyhlásit nový záměr, který by se týkal jen pozemků, které nejsou propachtované.
Podmínkou pachtu by mělo být i povinné (a nikoliv doporučené) každoroční pokosení pozemku.
M. Dolejš – podmínky ohledně nově nastalé situace projednám s p. Spálenkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje pronájem „remízu Lískovec“ v k.ú. Bezpravovice.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-5 bylo schváleno.

6. Projednání žádosti manželů Kalinových o odkoupení pozemku p.č. 1385/19 v k.ú. Chudenice.
D. Žák – otázka je, jestli by pro obě strany nebylo lepší pokračovat v nájemní smlouvě. Vyhlášení záměru může
přinášet určitá rizika.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo přesunulo bod „Projednání žádosti manželů Kalinových o odkoupení pozemku p.č.
1385/19 v k.ú. Chudenice“ na další jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-6 bylo schváleno.

7. Projednání výsledku poptávky na zhotovitele akce „Sokolovna Chudenice – oprava, repase
oken” a pověření starosty podpisem SoD.

M. Dolejš – z podaných nabídek byla nejnižší od firmy DŘEVO PLUS – Mixan.
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J. Egermayerová – v podkladech jsou jiné rozměry oken.
M. Dolejš – došlo zřejmě omylem k záměně vytisknutých podkladů. Všechna podklady přezkoumám a do příštího
zasedání zajistím podklady které byly zaslány v poptávkovém řízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo přesunulo bod „Projednání výsledku poptávky na zhotovitele akce „Sokolovna
Chudenice – oprava, repase oken” a pověření starosty podpisem SoD.“ na další jednání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-7 bylo schváleno.
8. Projednání výsledku poptávky na zhotovitele rozvodu a instalace VO v ulicích Švihovská a
Podskalí a pověření starosty podpisem SoD.

M. Dolejš – je třeba zajistit pokládku VO a NN jednou firmou. Z technických a časových důvodů nebylo možné
vyhlásit standardní výběrové řízení. Nabídku firmy prověřili dvě nezávislé osoby z oboru a bylo konstatováno, že
je přijatelná.
D. Žák – je to rozhodnutí ve veřejném zájmu.
M. Dolejš – smlouva ještě není podepsána, ale práce již započaly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy s firmou INVESTTEL k zhotovení rozvodu a istalaci VO v ulicích
Švihovská a Podskalí.

Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-8 bylo schváleno.

9. Pověření starosty k podpisu smluv k akcím, na které byly podány žádosti o dotace (křížky,
okna sokolovna, komunikace Slatina atd.)
D. Žák – je nutno, aby součástí návrhu byl konkrétní soupis dotačních žádostí

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zrušilo jednání o bodu „Pověření starosty k podpisu smluv k akcím, na které byly podány
žádosti o dotace (křížky, okna sokolovna, komunikace Slatina atd.)“.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

1

Zdrželi se 0
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Usnesení č. 2020-2-9 bylo schváleno.

10. Projednání plnění členům zastupitelstva.
J. Vlčková – uvolněný zastupitel má právo na různá plnění (např.příspěvek na úpravu zevnějšku, příspěvek na
penzijní připojištění).
Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena
zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství 53), ve výši
2000,- Kč za rok, splatný k 30.9. daného roku.
d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 48 Kč/den
e) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění,
jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 500 Kč / měsíc.
i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 5000 Kč/rok splatný k 30.6. daného
roku.
M. Dolejš – příspěvky budou vypláceny ze sociálního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva plnění dle zákona o obcích č.
128/2000 sb. § 80.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2020-2-10 bylo schváleno.

11. Informace o podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 1357/5642 u ČSOB.
M. Dolejš – obdrželi jsme dotaci na stavbu hasičské zbrojnice.
D. Žák – dotaci jsme obdrželi v plné výši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o úvěru č.1357/5642 u
ČSOB.
Výsledek hlasování:

Pro 8

Proti

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2020-2-11 bylo schváleno.

12. Projednání výsledku VŘ na zhotovitele Rekonstrukce nádrže v k.ú. Lučice a pověření starosty
podpisem SoD.

Stránka 5 z 8

Městys Chudenice
M. Dolejš – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce nádrže. Dotace od MZ je přislíbena na základě
SoD a dalších podkladů. Dotaci administruje Ing. Kavan. Vítězem VŘ se stala firma Luděk Marval s nejnižší
nabídkou (1.491 660,- bez DPH). Dotace bude ve výši 80% celkových nákladů akce.
Součástí rekonstrukce bude likvidace sedimentu, nové jílování dna a hráze, nový splav a další práce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo firmu Luděk Marval jako vítěze VŘ na akci „Rekonstrukce nádrže v k.ú. Lučice“
a pověřuje starostu podpisem SoD.

Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2020-2-12 bylo schváleno.

13. Informace o průběhu prací v ulici Záblatí.
M. Dolejš – rekonstrukce probíhá podle harmonogramu. V úvodu byly potíže s výškou umístění splaškové i
dešťové kanalizace. Proběhly vícepráce i méněpráce. Dle propočtu stavbyvedoucího by se celá akce měla vejít
do původně rozpočtované ceny. Závěrečné práce by měly proběhnout do konce května. SoD je do 30.6.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o průběhu stavby komunikace v ulici Záblatí.
Usnesení č. 2020-2-13 bylo schváleno.

14. Informace o záměru p. Kadlece na „Revitalizaci Sadu Hany Kvapilové v Chudenicích“.
M. Dolejš – záměr revitalizace je smysluplný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr o p. Kadlece na „ Revitalizaci Sadu Hany Kvapilové v
Chudenicích“.
Usnesení č. 2020-2-14 bylo schváleno.

15. Žádost ČSV – ZO Chudenice o účelovou dotaci na pořízení medometu
M. Dolejš přečetl žádost o dotaci. ČSV – ZO Chudenice žádá o dotaci ve výši 26.000,- Kč na pořízení medometu.
L. Homolková – medomet by využívalo minimálně 10 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 26.000,- Kč pro ČSV-ZO Chudenice na
zakoupení medometu a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
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Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti

0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2020-2-15 bylo schváleno.

16. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
M. Dolejš přečetl žádost Linky bezpečí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschválilo žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování:

Pro 3

Proti

2

Zdrželi se 3

Usnesení č. 2020-2-16 bylo schváleno.

17. Projednání situace na koupališti ve Slatině.
M. Dolejš - můj názor je nechat koupaliště jako rezervu vodního zdroje. Mám obavu, že koupaliště už nenateče.
Respektuji názor většiny.

Zastupitelstvo schválilo zprovoznění koupaliště ve slatině na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti

1

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2020-2-17 bylo schváleno.

18. Projednání přípojky NN k pozemku p.č. 1711

Zastupitelstvo schválilo provedení přípojky NN k pozemku p.č. 1711 za podmínky, že přípojka bude řešena
protlakem.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti

1

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2020-2-18 bylo schváleno.

19. Další organizační záležitosti
Další organizační záležitosti se nevyskytnuly.

20. Diskuze
K. Jungvirth – chtěl bych podat návrh na úpravu smlouvy (dodatku ke smlouvě) na nájem za rozhlednu Bolfánek,
tak aby se splátka za první pololetí posunula na 30.7.2020. Celou záležitost můžeme prodiskutovat do příštího
zastupitelstva.
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21. Kontrola usnesení a závěr
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:50 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Rozpočtová opatření č. 1/2020; 2/2020; 3/2020; 4/2020
4) Žádost m. Kalinových
5) Cenové nabídky- akce Sokolovna Chudenice
6) Dodatek č. 3 ke smlouvě s ČSOB
7) Návrh revitalizace sadu H. Kvapilové
8) Žádost ČSV – ZO Chudenice
9) Návrh zástupců Slatiny
10) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2020

Zapisovatel:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Jitka Egermayerová

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

Petr Žák

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

Martin Dolejš

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

Starosta:

Vyvěšeno na el. úřední desce:
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