Městys Chudenice

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

2020-6
18.12.2020
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
17:00
19:30

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
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák
Petr Žák

Lenka Homolková
Jan Přibáň
Dagmar Stelzerová

(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák
Petr Žák

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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva, návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 11/2020.
Návrh rozpočtu městyse Chudenice na rok 2021.
Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během
roku 2021.
Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2020.
Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace „ K Lázni".
Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska Chudenice.
Projednání aktualizace Programu revitalizace Chudenicka.
Projednání žádosti Charitní pečovatelské služby.
Projednání žádosti o pronájem vodní plochy v Lučici.
Určení oddávacích dnů pro rok 2022.
Projednání podpory TJ Sokol Chudenice při možnosti realizace výstavby nových kabin ve
sportovním areálu Na Jalovčí.
Aktualizace pasportu komunikací Chudenic.
Výpověď z nájmu MUDr. Brady.
Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8
2020-6 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 11/2020.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření sestavovaného k 30.11.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 11/2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2020-6 - 2 bylo schváleno.

3. Návrh rozpočtu městyse Chudenice na rok 2021.
J. Vlčková - Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.
M. Dolejš - v rozpočtu je uvažováno se dvěma většími investicemi. Jedná se o opravu komunikace k
zámku Lázeň a dále rekonstrukce zdravotního střediska (výměna oken, vybudování bezbarierového
sociálního zařízení).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse Chudenice na rok 2021.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-6 - 3 bylo schváleno.

4. Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2021.
J. Vlčková - jedná se o technickou záležitost. Limit na jednotlivou položku do 3 mil Kč. Zastupitelstvo si
vyhrazuje právo o informaci o každém rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání po provedeném RO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření během roku 2021 s limitem na jednotlivou položku do
3.000.000,- Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty neprodleně po schválení
rozpočtového opatření starostou.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 0

2020-6 - 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

5. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2020.
J. Vlčková seznámila s navrženými členy jednotlivých inventarizačních komisí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo směrnice pro provedení inventarizace za rok 2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

6.

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-6 - 5 bylo schváleno.

Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace „ K Lázni".
M. Dolejš - komunikace k zámku Lázeň je ve špatném stavu. Je zpracován projekt na opravu povrchu
komunikace. Navrhuji podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Výše investice činí 738
tis. Kč a dotační podíl by činil 590 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace „ K Lázni".

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-6 - 6 bylo schváleno.

7. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska Chudenice.

M. Dolejš - máme v úmyslu vyměnit okna a vybudovat bezbariérové sociální zařízení v čekárně
praktického lékaře. Projekt použijeme na podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje. Odhad nákladů je
cca 75 tis. na rekonstrukci sociálníhi zařízení a okna velmi orientačně za 500-600 tis. Jedná se o 28 oken v
prvním a druhém patře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska Chudenice.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 1

2020-6 - 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Projednání aktualizace Programu revitalizace Chudenicka.
M. Dolejš - Program revitalizace Chudenicka bude rozšířen o místní komunikaci k "Lázni".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo aktualizaci Programu revitalizace Chudenicka.

Výsledek hlasování

Pro 8

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-6 - 8

Proti 0

Zdrželi se 1

9. Projednání žádosti Charitní pečovatelské služby.

M. Dolejš přečetl žádost Charitní pečovatelské služby o podporu ve výši 108 tis. Kč za rok 2021. Žadatele
vyzveme o podání informace o počtu obsluhovaných osob.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschválilo žádost Charitní pečovatelské služby.

Výsledek hlasování

Pro 0

Usnesení č.

bylo schváleno.

2020-6 - 9

Proti 7

Zdrželi se 1

10. Projednání žádosti o pronájem vodní plochy v Lučici.
M. Dolejš - rybník v Lučici byl zkolaudován. Vzhledem k tomu, že jediný zájemce o pronájem, J. Přibáň
není na dnešním zasedání přítomen, bod bude přesunut na další jednání. J. Přibáň bude vyzván k
poskytnutí bližších informací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo přesunulo bod projednání pronájmu vodní plochy v Lučici na další zasedání
zastupitelstva.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

2020-6 - 10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Určení oddávacích dnů pro rok 2022.
M. Dolejš - je třeba odsouhlasit oddávací dny na rok 2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo oddávací dny pro rok 2022.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-6 - 11 bylo schváleno.

12. Projednání podpory TJ Sokol Chudenice při možnosti realizace výstavby nových kabin ve sportovním
areálu Na Jalovčí.
D. Žák - Národní sportovní agenturou jsou průběžně vypisovány výzvy s dotacemi na vybudování zázemí
sportovních zařízení. Dotace jsou určeny pro obce do 3 tis. obyvatel. O dotaci může žádat obec, případně i
spolek. Minimální investice je cca 1,5 mil Kč. Během příštího roku by se mohla zpracovat projektová
dokumentace a v dalších letech by se mohlo požádat o dotaci. Program vypsán do roku 2024.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci a vyjádřilo podporu TJ Sokol Chudenice při realizaci
výstavby nových kabin ve sportovním areálu Na Jalovčí.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 0

2020-6 - 12 bylo schváleno.

13. Aktualizace pasportu komunikací Chudenic.
M. Dolejš -Pasport místních komunikací je nutno upravit z důvodu přenesení účelové komunikace k
zámku Lázeň do kategorie místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo změnu č. 1 pasportu komunikací Chudenic.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

2020-6 - 13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

14. Výpověď z nájmu MUDr. Brady.

M. Dolejš - MUDr. Brada ukončil, i přes veškerou snahu vedení úřadu městyse Chudenice o jeho
přesvědčení aby svoje působení v Chudenicích ještě zvážil, nájem a provozování zubní ordinace.
Chudeniční pacienti budou nadále přijímáni v ordinaci v Klatovech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí výpověď z nájmu stomatologa MUDr. Brady.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

2020-6 - 14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

