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Usnesení

c

ze zasedárí Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného v zasedací místnosti úřadu dne 23.6.2021

č. 202"I-3

-1

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
schválilo program jednání.

č. 202'l-3

-2

vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice.

č. 2021-3

-3

č. 2021-3

-4

schválilo závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2020 s výhradami na základě
nichž se přijmou opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
schválilo Nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ke zprávě o

č. 2021-3

-5

č. 2021-3

-6

schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2020.
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2021 , č. 3/2021 a č. 4/2021 .

č. 2021-3

-7

schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalé ZŠ

výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice za rok 2020.

Kvapilova 215 p.č. st.210.
č. 2021-3 -8

vzalo na vědomí informaci o možnosti rekonstrukce obecního rozhlasu.

č. 202"I-3 -9

schválilo firmu Zásilkovna s.r.o. jako nájemce části pozemku p.č.st.21 0 0,68 m2 za
účelem umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek apod. na dobu neurčitou s
výpovědní Ihůtou 6 měsíců a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

č. 2021-3 - 10 vzalo na vědomí návrh SoD od fi. Lesprojekt s tím, že v souvislosti se zhotovením LHP
bude uspořádáno výběrové řízení.
č. 2021-3 -11

schválilo podepsání SoVB na pozemku 1385/1 s fi. čEZ Distribuce a.s. a pověřuje

starostu jejím podpisem.
č. 2021-3 -12 schválilo podepsání SoVB na pozemcích vypsaných ve smlouvě (ulice Podskalí,

švihovská) s fi. čEZ Distribuce a.s. která je zastoupena fi. JH projekt s.r.o. a pověřuje
starostu jejím podpisem.
č. 2021-3

-13 dalo ,,Souhlas se stavbou a stavbou na sousedních pozemcích" a uzavřením S o ZVB
pro stavbu ,,Chudenice, KT, p.č. 1 27/28 - NN" a pověřuje starostu jejím podpisem.

č. 2021-3

-14

schválilo přijetí dotace od Kú PK z programu č.I Zachování pam. hodnoty a podstaty
nem.kulturní památky nebo národní kult. památky 2021 na St. Zámek ve výši 250 000,Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

č. 2021-3

-15

schválilo přijetí dotace od Kú PK z programu č.I Zachování pam. hodnoty a podstaty
nem.kulturní památky nebo národní kult. památky 2021 na kapli sv Anny ve výši 1 50
000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí i.íčelové dotace.

č. 2021-3

S6

schválilo přijetí dotace od KÚ PK z programu PSOV PK 2021 na výměnu oken a
úpravu soc. zař. pro těl. postižené ve zdravotním středisku Chudenice z dot. titulu
PSOV PK 2021 ve výši 300 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí účelové dotace.

č. 2021-3

-17 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021, číslo
usnesení 257/21 , poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu ,,2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy". Zastupitelstvo městyse
Chudenice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
městyse ve výši 60.000,- Kč.

č. 2021-3

-18 schválilo řád pohřebiště ve znění, v němž byl navržen 23.6.2021.
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13. 07, 2021

Martin Dolejš, starq[ta
MĚSTYS CHUDENICE
Kvapilova 215, 339 0'l Chudenice
Ič: 00255599 Dlč: CZOO255599
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