Městys Chudenice

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

2021-5
23.9.2021
Zasedací místnost městyse Chudenice, Kvapilova 215
19:00
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 starostou
městyse Martinem Dolejšem.

Přítomní zastupitelé:

Nepřítomní zastupitelé:

Drahomíra Bouberlová
Mgr. Marcel Bezděk
Martin Dolejš
Jitka Egermayerová
Lenka Homolková
Ing. Tomáš Macán
Jan Přibáň
Dagmar Stelzerová
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
David Žák
Petr Žák
(Prezenční listina – viz příloha č. 1)

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
Dagmar Stelzerová
Lenka Homolková

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.

Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Projednání výsledku vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 63/24 a p.č. 63/22 v
k.ú.Chudenice.

4.

Projednání výsledku poptávky na zhotovitele LHP Chudenice na rok 2023-2032.

5.

Projednání vyjádření se zvláštním využitím místních komunikací při pokládce rozvodu
NN.

6.

Projednání záměru zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nových kabin ve
sportovním areálu Jalovci.
Projednání vyhlášení záměru na prodej nemovitosti domu č.p. 161 a domu č.p. 162 p.č.st. 169 a p.č.st. 170 v k.ú. Chudenice.
Projednání podpisu nové smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC
na rok 2021.

7.
8.
9.
10.
11.

Další organizační záležitosti.
Diskuse.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 11
2021-5 - 1

Proti 0

Zdrželi se 0

bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Paní Vlčková okomentovala vybrané položky rozpočtového opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

vzalo na vědomí RO č. 6/2021.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

x

x

x

2021-5 - 2 bylo schváleno.

3. Projednání výsledku vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č. 63/24 a p.č. 63/22 v k.ú.Chudenice.
Na základě vyhlášeného záměru o pronájmu pozemků kolem bývalé telefonní ústředny, se přihlásila
jediná zájemkyně, paní Lenka Homolková.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Schválilo pronájem pozemků p.č. 63/24 a p.č. 63/22 v k.ú. Chudenice paní Lence
Homolkové a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 1

2021-5 - 3 bylo schváleno.

4. Projednání výsledku poptávky na zhotovitele LHP Chudenice na rok 2023-2032.
M. Dolejš - v poptávkovém řízení byly osloveny čtyři firmy. Dvě z nich poslaly nabídky. Firma Plzeňský les
projekt podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 490 kč/ha bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Vzalo na vědomí výsledek poptávky na zhotovitele LHP a schvaluje firmu Plzeňský
lesprojekt a.s. jako vítěze poptávky. Pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na
zpracování LHP s firmou Plzeňský lesprojekt a.s.
Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 11

Proti 0

2021-5 - 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

5. Projednání vyjádření se zvláštním využitím místních komunikací při
M. Dolejš - v nejbližší době bude prováděno ukládání rozvodů NN do země. V souvislostí s tím je třeba se
vyjádřit ke zvláštnímu využití místních komunikací. Jedná se o technickou záležitost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

Dává souhlasné stanovisko se zvláštním využitím místních komunikací v souvislosti s
pokládkou rozvodů NN v Chudenicích.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-5 - 5 bylo schváleno.

6. Projednání záměru zpracování projektové dokumentace pro výstavbu
D. Žák - na jednání v prosinci 2020 zastupitelstvo podpořilo myšlenku zpracování studie zázemí na
Jalovčí. Studie nových kabin byla projednána s veřejností a vedením Sokola. Studie byla připravena.
Otázka je, jestli se předpřipravit formou zpracování projektové dotace pro stavební povolení a žádost o
případně vypsané dotace v budoucnosti. Cena projektové dotace je řádově 200-300 tis. Kč, což je
odvozeno i z ceny stejných prací na hasičárně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Schválilo zpracování projektové dokumentace pro stavebí povolení na výstavbu
nových kabin ve sportovním areálu na Jalovčí.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 11

Proti 0

Zdrželi se 0

2021-5 - 6 bylo schváleno.

7. Projednání vyhlášení záměru na prodej nemovitosti domu č.p. 161 a
M. Dolejš - jedná se o tzv. chudobinec v Čechově ulici. V současné době je možné tuto nemovitost
prodat. Stav nemovitosti není uspokojivý. Máme znalecký posudek z roku 2019, který bude aktualizován.
Posudek potřebujeme kvůli stanovení minimální ceny. Zajímá nás nicméne tržní cena. Ohledně prodeje
nemovitosti bych kontaktoval některé realitní kanceláře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Schválilo vyhlášení záměru městyse Chudenice na prodej nemovitosti p.č. 169 a p.č.
170 v k.ú. Chudenice.

Výsledek hlasování
Usnesení č.

Pro 11

Proti 0

2021-5 - 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Projednání podpisu nové smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC
M. Dolejš - firma DaKan nám přezkoumání hospodaření provádí každý rok. Podmínky smlouvy se nemění.
J. Vlčková - spolupráce trochu vázne. Firma, která dělala přezkoumání byla dražší, ale lepší.
M. Dolejš - pro letošek bychom stávající smlouvu akceptovali. Další rok můžeme hledat jiného auditora.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

Schválilo uzavření nové smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC na rok
2021 s firmou DaKan Plzeň a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování

Pro 11

Usnesení č.

bylo schváleno.

2021-5 - 8

Proti 0

Zdrželi se 0

9. Další organizační záležitosti.
Další organizační záležitosti se nevyskytly.

10. Diskuse.
J. Zoubková - jménem Sokola chci poděkovat za podporu obce. Zatím nemáme dořešenou rekonstrukci
hřiště. Diskuze s panem Luskem ohledně případného doplatku za nevyfakturované práce probíhá.
D. Žák - částka, kterou požaduje pan Lusk podle mého názoru není adekvátní.

11. 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

Zápis byl vyhotoven dne:

24.9.2021

Zapisovatel:
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

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

Ověřovatelé:
Dagmar Stelzerová

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

Lenka Homolková

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

Starosta:
Martin Dolejš

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

Vyvěšeno na el. úřední desce:

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

