Městys Chudenice

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

2021-1
11.2.2021
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
17:03
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
Lenka Homolková
Martin Dolejš
Jitka Egermayerová
Petr Žák
Ing. Tomáš Macán
Jan Přibáň
Dagmar Stelzerová
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák

Mgr. Marcel Bezděk

(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Drahomíra Bouberlová
Jitka Egermayerová

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.
18.
19.
20.

Zahájení zasedání, organizační záležitosti, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva, návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Rozpočtové opatření č. 12/2020.
Rozpočet - sociální fond.
Smlouva o zajištění služeb Mgr. Svobodou (Starý zámek).
Žádost o provoz koupaliště Slatina.
Žádost o příspěvek na činnost mysliveckého kroužku Liščata.
Starý zámek - návrh nového návštěvního řádu a ceníku vstupenek.
Doprojednání pronájmu rybníka Lučice.
Žádost o příspěvek Charita Klatovy.
Projednání žádosti o dotaci na opravu vstupního portálu hřbitovní kaple Sv. Anny.
OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Souhrn podaných žádostí o dotace za městys Chudenice.
Informace o stavu žádosti o dotaci na rekonstrukci Sokolovny.
Žádost zahrádkářů o dotaci z programu podpory spolků.
Žádost Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost.
Zádost zahrádkářů o úpravu bodu usnesení v bodu 18 z roku 2020/5.
Žádost Jana Ruperta o pronájem nebytových prostor v budově č.p. 215.
Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10
2021-1 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 12/2020.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 12/2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2021-1 - 2 bylo schváleno.

3. Rozpočet - sociální fond.
Paní Vlčková vysvětlila problematiku sociálního fondu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet - sociální fond.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-1 - 3 bylo schváleno.

4. Smlouva o zajištění služeb Mgr. Svobodou (Starý zámek).
M. Dolejš - pan Svoboda je bývalý kastelán na hradu Kašperk a má dlouholeté zkušenosti s prací kolem
kulturních památek. Mohl by nám pomoct se získáváním dotací a s oragnizací provozu zámku vůbec.
Spolupráce by mohla být pro městys přínosná především díky jeho zkušenostem a kontaktům.
D. Žák - ke spolupráci přispěl stav budovy starého zámku.
M. Dolejš - podali jsme žádost o dotaci na statické zajištění andělského pokoje.
D. Stelzerová - má nějaké vzdělání, je to statik?
D. Žák - toto by bylo řešeno zřejmě subdodavatelsky.
J. Přibáň - kdo bude rozhodovat o případných realizacích oprav?
M. Dolejš - v případě větších investic zastupitelstvo, menší opravy užší vedení obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Mgr. Svobodou.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2021-1 - 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Žádost o provoz koupaliště Slatina.
M. Dolejš - zástupci obyvatel obce Slatina zaslali žádost o znovuotevření akelu "koupaliště" slatina a
opravu sociálních zařízení.
Zjistíme momentální stav objektu, zejména sociálek a připravíme odhad investice do případných oprav.
Otázka je, jestli nechat koupaliště v provozu tak jako v minulých letech, nebo se ho pokusit pronajmout.
Jakmile počasí dovolí, koupaliště bychom vyčistili a v návaznosti na to bych navrhoval provést
rekonstrukci sociálky. Mezi tím bych navrhoval vyhlášení záměru na pronájem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo vyhlášení záměru na pronájem sportovního areálu (koupaliště) ve Slatině,
pozemek p. č. 1859/1.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-1 - 5 bylo schváleno.

6. Žádost o příspěvek na činnost mysliveckého kroužku Liščata.
M. Dolejš - v loňském roce jsme přispěli částkou 5.000 Kč a pro letošek bych navrhnoval stejnou částku.
Opět požádám o informaci kolik dětí z Chudenic se kroužku zúčasňuje. V loňském roce to bylo sedm dětí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účelovou dotaci pro myslivecký kroužek Liščata v Chocomyšli ve výši 5.000
Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-1 - 6 bylo schváleno.

7. Starý zámek - návrh nového návštěvního řádu a ceníku vstupenek.
M. Dolejš - došlo k úpravě (mírnému zvýšení) ceny vstupenek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo návštěvní řád Starého zámku a cenu vstupenek na rok 2021.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2021-1 - 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Doprojednání pronájmu rybníka Lučice.
M. Dolejš - jediný zájemce o pronájem je pan Přibáň.
J. Přibáň - v plánu je malý, nekomerční, chov ryb. Mrzí mě, že do rybníčku teče "znečištěná voda".
Představa je cca 50 kaprů, ostatní běžné sladkovodní ryby. Případně jednu, dvě štiky, amur…
M. Dolejš - Nájemní smlouva by byla sepsána na dobu 5 let s případnou klauzulí na její prodloužení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo pronájem rybníku v Lučici panu Přibáňovi.

Výsledek hlasování

Pro 9

Usnesení č.

bylo schváleno.

2021-1 - 8

Proti 0

Zdrželi se 1

9. Žádost o příspěvek Charita Klatovy.

M. Dolejš - provedl jsem šetření v okolních obcích. Předběžně uvažovaná částka cca 2.400 Kč za jednu
obsluhovanou osobu odpovídá situaci v okolních obcích. V loňském roce jsme poskytovali příspěvek 45
tis. Kč a příspěvek byl vyúčtován za náklady na pohonné hmoty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účelovou dotaci na podporu činnosti Charitní pečovatelské služby v
Chudenicích ve výši 40.000 Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování

Pro 7

Usnesení č.

bylo schváleno.

2021-1 - 9

Proti 1

Zdrželi se 2

10. Projednání žádosti o dotaci na opravu vstupního portálu hřbitovní kaple Sv. Anny.
M. Dolejš - pan Miroslav Houdek nabízí příspěvek na opravu portálu a vstupních dveří do kaple Sv. Anny
až do výše 100 tis. Kč. Návrhy na rekonstrukci byly zpracovány památkovým ústavem a náklady by byly ve
výši cca 350 tis. Kč. Chtěli bychom požádat o dotaci od Plzeňského kraje. Pan Houdek se zavazuje
dofinancovat akci v momentu, kdy obdržíme dotaci. Pokud bychom dotaci neobdrželi, věnuje 100 tis na
provedení oprav v této výši (dveře + část omítek).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu vstupního portálu do kaple Sv. Anny.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2021-1 - 10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
M. Dolejš - OZV zpracovával D. Žák.
D. Žák - vyhláška byla upravena v souladu s aktuální změnou zákona. Zákon osvobozuje některé osoby od
poplatků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 1

2021-1 - 11 bylo schváleno.

12. Souhrn podaných žádostí o dotace za městys Chudenice.

M. Dolejš - jedná se o následující žádosti:
- na opravu místní komunikace k zámku Lázeň
- na výměnu oken a úpravu toalet pro hendikepované
- statické zajištění jižního křídla a opadajících omítek Starého Zámku
- dodělávka opravy a repase oken Sokolovny
- oprava omítek a dveří vstupního portálu kaple Sv. Anny (sponzor pan M. Houdek)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace v roce 2021.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2021-1 - 12 bylo schváleno.

13. Informace o stavu žádosti o dotaci na rekonstrukci Sokolovny.
M. Dolejš - dotaci na kompletní rekonstrukci Sokolovny jsme bohužel neobdrželi. Budeme dále sledovat
situaci a pokusíme se případně zažádat o dotaci v rámci nově vyhlášených programů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu dotace na rekonstrukci Sokolovny.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

2021-1 - 13 bylo schváleno.

x

14. Žádost zahrádkářů o dotaci z programu podpory spolků.

M. Dolejš - zahrádkáři žádají o příspěvek na zájezd a floristickou soutěž.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo dotaci pro ČZS ve výši 15.000 Kč z programu podpory činnosti a akcí spolků.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 2

2021-1 - 14 bylo schváleno.

15. Žádost Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost.
M. Dolejš - jedná se o každoroční záležitost. Výše žádosti je 42.405 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 42.405 Kč a podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-1 - 15 bylo schváleno.

16. Zádost zahrádkářů o úpravu bodu usnesení v bodu 18 z roku 2020/5.
M. Dolejš - městys Chudenice schválil využívání moštárny zahrádkářským spolkem, ale nebylo uvedeno,
že se bude jednat o bezplatný pronájem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo využívání budovy č. 247 (moštárny) ČZS k moštování na dobu neurčitou
bezplatně.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 0

2021-1 - 16 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

17. Žádost Jana Ruperta o pronájem nebytových prostor v budově č.p. 215.

D. Žák informoval o žádosti J. Ruperta o pronájem prostor v č.p. 215, který by byl využíván jako dílna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí žádost pana Ruperta.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

2021-1 - 17 bylo schváleno.

x

18. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.

19. Diskuse.
M. Dolejš - chtěl bych poděkovat paní Egermayerové a Bouberlové a panu Pouzovi za odvedenou práci v
depozitáři. Byl proveden úklid ve třech místnostech depozitáře a byl sepsán veškerý inventář.
M. Dolejš - v rámci akce řezbářů na Bolfánku vzniknuly sochy lavičky, postav Betlému. Byla sepsána darovací
smlouva, která řeší pořízení soch do majetku městyse. Sochy budou uskladněny v průjezdu zámku.

20. 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
Návštěvní řád Starého zámku a ceník vstupenek.
0
0

Zápis byl vyhotoven dne:

12.2.2021

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
Drahomíra Bouberlová

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

Jitka Egermayerová

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

