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ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného v zasedací místnosti úřadu dne 9.11.2020
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č. 2020-5 - 9

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
schválilo po úpravách program jednání.
vzalo na vědomí RO č. 7/2020 a 8/2020.
schválilo RO č. 9/2020.
vzalo na vědomí RO č. 10/2020.
schválilo OZV 1/2020 o poplatku ze psů.
schválilo OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
schválilo OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
schválilo OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Chudenice.
schválilo OZV 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

č. 2020-5 - 10

schválilo OZV 6/2020, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve
dvousložkové formě.

č. 2020-5 - 11

schválilo OZV 7/2020, kterou se ruší některé vyhlášky. Ruší se vyhlášky:
1. OZV o poplatcích za vodné a stočné - 29.6. 1993.
2. OZV o poplatcích za stočné - 20.12.1993.
3. OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a
školní družiny = 9.9. 1997.
4. OZV o používání zábavných pyrotechnických výrobků - 9.12.1997.
5. OZV o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí - 6.1.1998.
6. OZV požární řád obce chudenice - 7.7.1998.
7. č.1/2004 OZV o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného
prostranství 7.7.1998.
schválilo účast městyse Chudenice v projektu TO Pošumaví z.s. a pověřuje starostu
podpisem dohody o partnerství a spolupráci.

č. 2020-5 - 12
č. 2020-5 - 13

schválilo žádost MŠ Chudenice o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu.

č. 2020-5 - 14

schválilo zaslání informovaného nezávazného vyjádření obce na akci: Záměr propojení
vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace a
zároveň má zájem na spolupráci při přípravě studie proveditelnosti této akce.

č. 2020-5 - 15

schválilo poskytnutí finančního příspěvku p. D. Frantovi ve výši 5000,- Kč formou
účelové dotace na vydání knihy a sepsání vps.

č. 2020-5 - 16

vydalo souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení na uložení rozvodu NN do země
"Na Bojišti – Zahradní“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení VB a smlouvy
o právu provést stavbu.

č. 2020-5 - 17
č. 2020-5 - 18

schválilo záměr firmy Cetin na zřízení VB k parcele 63/24.
schválilo využívání budovy p.č.247 ČZS ZO Chudenice za účelem moštování.

.................................
Martin Dolejš, starosta
Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. úřední desce:
Sejmuto:

