Usnesení
a

ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného v zasedací místnosti úřadu dne 27.6.2020

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
6. 2022-3 -1 schválilo program jednání.

č. 2022-3 -2 vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření USC Chudenice.
6. 2022-3 - 3 schválilo závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2021 s výhradou, na základě níž
přijme nápravné opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

é. 2022-3 - 4 schválilo nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Chudenice za r.2021.

č. 2022-3 - 5 schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za r.2021.
č. 2022-3 - 6 vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 a 4/2022.
č. 2022-3 - 7 schválilo finanční příspěvek na poskytování služby rané péče ve výši 10.000,- Kč pro
organizaci Diakonie a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
6. 2022-3 - 8 schválilo počet zastupitelů pro další vlební období 2022 - 2026 v počtu 9 členů.

č. 2022-3 - 9 přijalo žádost pí. Weinfurtové o změnu ÚP s tím, že jí bude podána informace o
podmínkách provádění změny ÚP.
č. 2022-3 -10 schválilo vyhlášení záměru na pronájem rybníčku v Bezpravovicích - p.č.458 v k.u.
Bezpravovice, plocha 1542 m2.

6. 2022-3 -11 schválilo přijetí dotace na ČOV Chudenice - úpravy technologického výstrojemi linky
2 z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2022 ve
výši 600.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o účelové dotaci a SoD s
vybraným dodavatelem.
6. 2022-3 -12 schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse
Chudenice ve výši 15.000,- Kč. Jedná se o poskytnutí účelové finanční dotace z
dotačního titulu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2022" na projekt Starého czerninského zámku pod názvem
Chudenice - Nebojte se historie, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje na
svém zasedání dne 13. 6. 2022. A pověřilo starostu sepsáním veřejnoprávní smlouvy
a smlouvy o dílo.

č. 2022-3 -13 schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse
Chudenice ve výši 98.000 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové finanční dotace z
dotačního titulu „Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů
a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami" na projekt s názvem Chudenice - Alej U
Jána, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. 6.
2022. A pověřilo starostu sepsáním veřejnoprávní smlouvy a smlouvy o dílo.
č. 2022-3 -14 schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse
Chudenice ve výši 49.320,- K6. Jedná se o poskytnutí účelové finanční dotace z
dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy" pro JSDhl
Chudenice, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne
13. 6. 2022, číslo usnesení 743/22.
6. 2022-3 -15 schválilo výběr zhotovitele zednického začištění výměny oken s firmou Tesařství

Matějka na Sokolovně Chudenice a pověřuje starostu podpisem SoD.

6. 2022-3 -16 schválilo poskytnutí dotace pro SDH Chudenice (50 tis. Kč.) a Sokol Chudenice (50
tis. Kč.) z programu podpory činnosti a akcí spolků a pověřilo starostu sepsáním
veřejnoprávních smluv.
č. 2022-3 -17 pověřuje starostu objednáním zpracování studie Jako podkladu pro projektovou
dokumentaci ke zbudování oddílné kanalizace.

č. 2022-3 -18 bod je přesunut na další jednáni zastupitelstva.
č. 2022-3 -19 vzalo na vědomí žádost pana Hosnedla.

Martin Dolejš, ^arosta
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