Městys Chudenice

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

2020-5
9.11.2020
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
17:30
20:15

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
Martin Dolejš
Jitka Egermayerová
Lenka Homolková
Ing. Tomáš Macán
Dagmar Stelzerová
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák
Petr Žák

Mgr. Marcel Bezděk
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
Lenka Homolková

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.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 7/2020, č. 8/2020.

8.

Projednání OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Chudenice.
Projednání OZV 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
Projednání OZV 6/2020, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve
dvousložkové formě.
Projednání OZV 7/2020, kterou se ruší některé vyhlášky.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Rozpočtové opatření č. 9/2020.
Rozpočtové opatření č. 10/2020.
Projednání OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů.
Projednání OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
Projednání OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Projednání účasti Chudenic v projektu Turistická oblast Pošumaví.
Projednání žádosti MŠ Chudenice o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu.
Projednání možnosti připojení vodovodu k vodovodu Nýrsko-Klatovy, Přeštice, Dobřany
a Plzeň.
Projednání žádosti p. D. Franty o příspěvek na vydání publikace.
Projednání žádosti firmy SEG s.r.o. o stanovisko k PD uložení rozvodu NN v ulicích Na
Bojišti a Zahradní a žádost o souhlas se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a se smlouvou o právu provést stavbu.
Projednání žádosti firmy Cetin o projednání záměru zřídit VB k parcele 63/24.
Projednání žádosti ČZS ZO Chudenice o dlouhodobý pronájem budovy „Moštárny“
p.č.247.
Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9
2020-5 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 7/2020, č. 8/2020.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 7/2020 a 8/2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2020-5 - 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 9/2020.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření. Vyšší částky, které nemůže schválit
starosta budou představovat akce rekonstrukce ulice v Záblatí a rekonstrukce rybníka v Lučici.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo RO č. 9/2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 3 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření č. 10/2020.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření. Mimo jiné jsme dotaci na opravu
komunikace ve Slatině.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí RO č. 10/2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

2020-5 - 4 bylo schváleno.

x

5. Projednání OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů.
D. Žák - musíme zrušit původní vyhlášku ze 20.12.1994, ve které byly uvedeny všechny sazby. Sazbu
poplatku na kalendářní rok a jednoho psa navrhuji 180 Kč, což je částka dělitelná dvanácti (měsíci). Za
každého dalšího psa 240 Kč. Pro osoby starší 65 let navrhuji částky 120 Kč za prvního a 180 Kč za každého
dalšího psa. Poplatek je splatný do 31.3.2010.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo OZV 1/2020 o poplatku ze psů.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 5 bylo schváleno.

6. Projednání OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
D.Žák - OZV nahrazuje dřívější "vzdušné". Navhruji sazbu 15 Kč/den.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 6 bylo schváleno.

7. Projednání OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
D. Žák - navržená sazba činí 10 Kč za každý započatý čtvereční metr a započatý den.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

2020-5 - 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Projednání OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
městyse Chudenice.
D. Žák - byla upravena původní vyhláška z roku 2015. Změnili jsme místa umístění kontejnerů. Odvozné
dny by byly celoročně jedenkrát za dva týdny vzhledem ke skutečnosti, že jen málo domácností naplní
popelnici za týden. Snížení počtu odvozů bude znamenat významné úspory.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

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.

Výsledek hlasování

Pro 9

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-5 - 8

Proti 0

Zdrželi se 0

9. Projednání OZV 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
D. Žák - v současnosti je sazba 500 Kč/rok. Navrhnul bych zvýšení poplatku na 600 Kč/rok, protože výdaje
na odvoz a uskladnění odpadů každoročně stoupají.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo OZV 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování

Pro 9

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-5 - 9

Proti 0

Zdrželi se 0

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

D. Žák - tato vyhláška stanovuje způsob výběru vodného a stočného (jedno, či dvousložkově). V
současnosti je vodné a stočné vybíráno jednosložkově, podle spotřeby. Do budoucna navrhuji
dvousložkový způsob výběru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo OZV 6/2020, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve
dvousložkové formě.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

2020-5 - 10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Projednání OZV 7/2020, kterou se ruší některé vyhlášky.
D. Žák - touto vyhláškou navrhuji zrušit sedm starých vyhlášek, které jsou neplatné, nevymahatelné, ty
které již řeší zákon a pod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

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.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 11 bylo schváleno.

12. Projednání účasti Chudenic v projektu Turistická oblast Pošumaví.

M. Dolejš - Jednorázový poplatek za vstup do společnosti Turistická oblast Pošumaví je 2000 Kč.
Spolupráce městyse s ostatními členy TO přinese lepší organizaci turistického ruchu v Chudenicích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účast městyse Chudenice v projektu TO Pošumaví z.s. a pověřuje starostu
podpisem dohody o partnerství a spolupráci.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 12 bylo schváleno.

13. Projednání žádosti MŠ Chudenice o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu.
M. Dolejš - peníze budou použity na rekonstrukci školky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo žádost MŠ Chudenice o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

2020-5 - 13 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

14. Projednání možnosti připojení vodovodu k vodovodu Nýrsko-Klatovy, Přeštice, Dobřany a Plzeň.

M. Dolejš - jedná se o zapojení se do připravované akce propojení skupinových vodovodů. Je to rozsáhlý
projekt. Navrhuji, abychom projevili zájem o zapojení do tohoto projektu. Jsme v těsném sousedství
území spadajícího do tohoto projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

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.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 14 bylo schváleno.

15. Projednání žádosti p. D. Franty o příspěvek na vydání publikace.
M. Dolejš - publikací je edice vzpomínek a historických statí pana Karla Poláka, které se vztahují k
Chudenicku. Navrhuji příspěvek ve výši 5.000 Kč.

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

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 4

2020-5 - 15 bylo schváleno.

16. Projednání žádosti firmy SEG s.r.o. o stanovisko k PD uložení rozvodu NN v ulicích Na Bojišti a Zahradní
a žádost o souhlas se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a se smlouvou o právu
provést stavbu.
M. Dolejš - jedná se o pokládku rozvodu NN v ulicích Na Bojišti a Zahradní. Je počítáno s tím, že zároveň
položíme rozvod VO a obnovníme lampy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo 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.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

2020-5 - 16 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

17. Projednání žádosti firmy Cetin o projednání záměru zřídit VB k parcele 63/24.

M. Dolejš - jedná se o budovu telefonní ústředny. Firma Cetin hodlá tuto budovu prodat, ale nechává si
tam určitý podíl, protože je zde umístěno zařízení. Nemají věcné břemeno k pozemku, které bude řešit
přístup k zařízení. Zpracování geometrického plánu a vklad do katastru by bylo na náklady firmy Cetin.
Cena za zřízení věcného břemena je obvyklých 1000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo záměr firmy Cetin na zřízení VB k parcele 63/24.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-5 - 17 bylo schváleno.

18. Projednání žádosti ČZS ZO Chudenice o dlouhodobý pronájem budovy „Moštárny“ p.č.247.
M. Dolejš - jedná se o budovu moštárny. Zahrádkáři budovu dlouhodobě užívají ku prospěchu všech
obyvatel Chudenic. Užívání ale zatím není smluvně ošetřeno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo využívání budovy p.č.247 ČZS ZO Chudenice za účelem moštování.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

2020-5 - 18 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

19. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.

20. Diskuse.
D. Žák - celkové náklady na rekonstrukci areálu na Jalovčí - 7.786 159 Kč. 4.875.133 Kč (63%) dotace z
MSMT, náklady obce 2.760.000 (35%) Vlastní zdroje 151026 Kč (2%).
L. Homolková - stále plánujeme rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční podle aktuální situace.
Rádi bychom instalovali betlém. Sochy se budou uchovávat v prostoru zámku.
M. Dolejš - o pronájem rybníku v Lučici projevil zájem pouze pan Jan Přibáň.

21. Kontrola usnesení a závěr.
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání v čase 20:15

Přílohy zápisu:

1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání
0
0
0

Zápis byl vyhotoven dne:

10.11.2020

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
Ing. Tomáš Macán

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

Lenka Homolková

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

