Městys Chudenice

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

2021-4
2.8.2021
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
19:05
20:30

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

Ing. Tomáš Macán
Dagmar Stelzerová
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.
David Žák
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.

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.
8.
9.

Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Projednání pronájmu v p.č. 210 v budově bývalé ZŠ.
Projednání změny "nových parcel" v souvislosti s pozemkovými úpravami Balkovy.
Projednání žádosti o pronájem pozemku p.č. 63/24 a 63/22.
Projednání žádosti o dotaci z programu podpory spolků.
Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 6
2021-4 - 1

Proti 0

Zdrželi se 1

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 5/2021.
M. Dolejš okomentoval vybrané položky rozpočtového opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 5/2021.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2021-4 - 2 bylo schváleno.

3. Projednání pronájmu v p.č. 210 v budově bývalé ZŠ.
M. Dolejš - oznámení o záměru bylo vyvěšeno a přihlásili se dva zájemci. Oficiální žádost paní D.
Rokosové není zcela kompletní, ale přesnější informace o provozu poskytnula ústně. Místnost (jedna
třída) by byla používána jako sklad oděvů. Druhou žádost zaslal pan T. Marek, který by chtěl v místnosti
zřídit vojenské muzeum s exponáty z vlastní sbírky. Místnost bude nabídnuta paní Rokosové, nicméně
ještě jí nabídneme i jiné prostory. S panem Markem budeme hledat jiné prostory.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo pronájem prostor v č.p. 215 paní Rokosové za cenu 1500,- Kč měsíčně.
Ostatní podmínky budou upřesněny v nájemní smlouvě.
Výsledek hlasování

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

4. Projednání změny "nových parcel" v souvislosti s pozemkovými úpravami Balkovy.
M. Dolejš - jedná se o minimální změny ve velikosti pozemků v řádu 6 a 3 m2. Změny jsou v souvislosti s
vybudováním suchécho poldru v Balkovech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo návrh změn parcel v k.ú. Slatina p.č. 256/3 a p.č. 570/8, obojí ostatní
plocha, souvisejících s pozemkovými úpravami Balkovy.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 7

Proti 0

2021-4 - 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Projednání žádosti o pronájem pozemku p.č. 63/24 a 63/22.
M. Dolejš přečetl žádost paní L. Homolkové. Žádá o dlouhodobý pronájem pozemků pro vybudování
zahrady kolem bývalé telefonní ústředny. Navrhuji, abychom vyhlásili záměr na pronájem diskutovaných
pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

schválilo vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 63/24 a 63/22.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1

2021-4 - 5 bylo schváleno.

6. Projednání žádosti o dotaci z programu podpory spolků.
D. Žák - v rámci podpory spolků bychom měli odsouhlasit letošní první podporu spolků. Jednalo by se o
příspěvek 15 tis. Kč. pro fotbalový oddíl a hasiče a 10 tis. Kč pro zahrádkáře a včelaře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo žádosti o dotace z "Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků
a neziskových organizací" pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl, SDH Chudenice,
ČZS Chudenice a ČSV Chudenice a sepsání veřejnoprávních smluv.

Výsledek hlasování

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

7. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.
8. Diskuse.
D. Bouberlová - ráda bych znovu otevřela téma opravy cesty k Lázni.
D. Žák - podle mého názoru bychom měli připravit kvalitní projekt a požádat o dotaci.
M. Dolejš - pokusím se prodiskutovat možnosti nízkonákladové krátkodobé opravy.
J. Egermayerová - jak to vypadá s prodejem "chudobince"?
M. Dolejš - pokud souhlasíte, mohli bychom připravit vyhlášení záměru.
M. Dolejš - stále řeším záležitost opravy balkonů (dlažby a zábradlí) v bytovce 307.
M. Dolejš - výměna oken a vchodových dveří bude provedena ve dvou etapách. Vše by mělo být hotovo do
konce listopadu.

9. Kontrola usnesení a závěr.
O. Vlasák přečetl usnesení.
Předsedající ukončil zasedání v čase 20:30

Přílohy zápisu:

1)
2)

Prezenční listina
Pozvánka na zasedání

Zápis byl vyhotoven dne:

3.8.2021

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
David Žák

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

Jitka Egermayerová

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

