Městys Chudenice

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

2021-2
13.4.2021
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
18:00
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
místostarostou městyse Davidem Žákem.

Přítomní zastupitelé:

Nepřítomní zastupitelé:

Mgr. Marcel Bezděk
Jitka Egermayerová
Jan Přibáň
Dagmar Stelzerová
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák
Petr Žák

Martin Dolejš
Lenka Homolková
Ing. Tomáš Macán
Drahomíra Bouberlová

(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Jan Přibáň
Petr Žák

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Předsedající D.Žák 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.

Projednání KoPÚ (komplexní pozemkové úpravy) Balkovy, Slatina u Chudenic část plán společných zařízení.

3.

Rozpočtové opatření č.1/2021

4.

Žádost MŠ Chudenice o schválení účetní uzávěrky.

5.

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

6.

Projednání podání žádosti o dotaci na akci "Chudenice - MŠ oprava a údržba objektu" z
programu MF.

7.

Projednání smlouvy o dílo s administrátorem dotace k titulu "Chudenice - MŠ oprava a
údržba objektu" z programu MF.

8.

Projednání smlouvy o dílo a příkazní smlouvy s firmou Uno Society s.r.o. K projektu
"Chudenice - MŠ oprava a údržba objektu" z programu MF.

9.

Projednání proplacení faktury od firmy LUKO.

10.

Úprava stravného pro uvolněné zastupitele.

11.

Projednání smlouvy o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování.

12.
13.
14.

Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7
2021-2 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Projednání KoPÚ (komplexní pozemkové úpravy) Balkovy, Slatina u
Chudenic část - plán společných zařízení.
Ing. Majer a Ing. Vojta odprezentovali problematiku týkající se komplexní pozemkové úpravy v okolí
obce Balkovy (část Dolan u Klatov). V katastru obce Balkovy budou zřízeny dva suché poldery jako
ochrana proti povodním. Při vedmutí hladiny na projektovanou úroveň stoleté vody by došlo k zatopení
malé části luk v katastru obce Chudenice v okolí mostku mezi obcemi Slatina a Balkovy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo plán společných zařízení pro KoPÚ (komplexní pozemkové úpravy) Balkovy,
Dolany část a Slatina u Chudenic část.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-2 - 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č.1/2021
D. Žák okomentoval vybrané položky rozpočtového opatření. Proběhla diskuse k vybraným položkám.
Navrženo vzíti na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1/2021.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2021-2 - 3 bylo schváleno.

4. Žádost MŠ Chudenice o schválení účetní uzávěrky.
Paní ředitelka Jílková zaslala žádost o schválení účetní závěrky. Dokumenty by měl prověřit finanční
výbor.
J. Egermayerová - z dostupných informací mohu říci, že účetní závěrka je v pořádku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku MŠ Chudenice za rok 2020.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 0

2021-2 - 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
D.Žák - Jedná se o zápis věcného břemene - služebnosti ve vztahu k pozemku p.č. 2015/3 ul. Staňkovská
ve vlastnictví městyse Chudenice, kdy jde o zřízení elektrické přípojky na pozemek p.č. 1711 ve
vlastnictví Davida Žáka a Terezy Babkové. Jde o standardní postup ze strany ČEZu a zřízení přípojky již
bylo ze strany městyse dříve schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ a.s.
Číslo IV-12-0015866/01.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-2 - 5 bylo schváleno.

6. Projednání podání žádosti o dotaci na akci "Chudenice - MŠ oprava a
M. Bezděk - jde o případnou renovaci MŠ. Program podpora rozvoje vzdělávacích zařízení. Termín
podání žádosti je 18.4. Výše podpory je až 90%. Minulý rok byl titul vyhlašován také a v zásadě všichni
žadatelé podporu dostali. Lze tedy předpokládat, že žádost bude úspěšná. Projekt připravuje Ing.
Chmelík. Orientačně můžeme hovořit o částce v řádu 10 mil. Kč. Možností je zvýšení kapacity a
modernizace areálu. Pavilon A - je prakticky renovovaný. Zde by se jednalo o opravu osvětlení a rozvodů
vody a topení. Likvidace teras u obou pavilonů. Pavilon B - je v dezolátním stavu - renovace rozvodů EL,
vody, topení, okna, dveře, omítky, podlah, obkladů. Renovace vybavení kuchyně, vč. spotřebičů.
Renovace oken a dlažby spojovací chodby. Renovace kotelny na nové zdroje tepla (plyn, elektřina).
Odměna za zprocesování žádosti by byla 44 tis bez DPH + odměna z výše případně získané dotace 1,5%.
Není to uznatelný náklad.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo a) ZO schvaluje investiční záměr akce: "Chudenice - MŠ, oprava a údržba objektu",
který je přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogramu: 298D2280 –
Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obcí pro rok 2021
b) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci "Chudenice - MŠ, oprava a údržba objektu" z
Ministerstva financí, podprogramu: 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2021
a spolufinancování akce ve výši 10% z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 0

2021-2 - 6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Projednání smlouvy o dílo s administrátorem dotace k titulu "Chudenice viz bod 6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo a příkazní smlouvu s firmou Uno Society s.r.o. v souvislosti s
projektem "Chudenice - MŠ oprava a údržba objektu" z programu MF.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 6

Proti 0

2021-2 - 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

8. Projednání smlouvy o dílo a příkazní smlouvy s firmou Uno Society s.r.o. K projektu "Chudenice - MŠ
oprava a údržba objektu" z programu MF.
viz bod 6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

0

Výsledek hlasování

Pro 7

Usnesení č.

bylo schváleno.

2021-2 - 8

Proti 0

Zdrželi se 0

9. Projednání proplacení faktury od firmy LUKO.
D. Žák - záležitost souvisí s provedením a osazením vrtu na podzemní vodu v rámci rekonstrukce areálu
Na Jalovčí. Náklady na realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu byly větší než bylo předpokládáno.
Původně měl být vrt hluboký 45m a na jiném místě, ale následně musel být prohlouben až na 100m a
umístění se také změnilo. Firma LUKO Trávníky s.r.o. vrt subdodavatelským způsobem zrealizovala. Vrt
může být v budoucnu i propojem do vodojemu u hřbitova resp. k vodovodnímu řadu Chudenic.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury firmě LUKO-Trávníky s.r.o., za nastrojení vrtu ve
sportovním areálu "Na Jalovčí".
Výsledek hlasování

Pro 7

Usnesení č.

bylo schváleno.

2021-2 - 9

Proti 0

Zdrželi se 0

10. Úprava stravného pro uvolněné zastupitele.
D. Žák - podle platné vyhlášky je upravena výše příspěvku pro uvolněného zastupitele. Stravné je zvýšeno
o 5 Kč. V rámci rozpočtu je to zanedbatelná částka. Zaměstnancům stanovuje částku starosta, starostovi
zastupitelstvo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na stravování pro uvolněné zastupitele ve výši 75,- Kč.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

2021-2 - 10 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Projednání smlouvy o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování.
D. Žák - dnes odpoledne přišla nabídka na instalaci Z-Boxu, výdejního místa společnosti Zásilkovna.cz.
Jednalo by se o bezplatné poskytnutí místa o ploše o 0,68 m2 pro umístění výdejního automatu pro
vydávání zásilek v prostoru před budovou úřadu městyse u hlavního vchodu. Instalace výdejního místa je
v zájmu občanů a také na základě jejich požadavků. Navrženo oznámení záměru pronájmu tohoto místa.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo vyhlášení záměru pronájmu plochy o výměře 0,68 m2 před budovou
městyse, ul. Kvapilova čp. 215, za účelem umístění zařízení pro vydávání zásilek.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 9

Proti 1

2021-2 - 11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

12. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.

13. Diskuse.
D. Žák - o pronájem koupaliště zatím nikdo neprojevil zájem.

14. 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
Rozpočtové opatření č. 1/2021
0
0

Zápis byl vyhotoven dne:

14.4.2021

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
Jan Přibáň

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

Petr Žák

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

