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Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice 

 

konaného dne 26.05.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse 
Chudenice 

 

 
Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“ a „městyse“) bylo zahájeno 
v 19:00 hod. starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny 
přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 
dní, a to od 19.05.2016 do 26.05.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 9 členů 
zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích).  
 

Bod 1) - Zahájení zasedání zastupitelstva 

 
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jindřich Macán, Václava Soupírová, MUDr. Jana 
Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Ing. Marie Šavlová, David Žák  
 

Přítomní zastupitelé: 

 

Nepřítomní zastupitelé: 
 
Jan Přibáň (omluven), Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (omluven) 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající určil zapisovatele zápisu Davida Žáka a ověřovatele zápisu Bc. Davida Klímu a Václavu 
Soupírovou. Jiný návrh vznesen nebyl, navržení funkce přijali.  
 
Schválení programu 
 
Předsedající přečetl program deklarovaný v pozvánce na zasedání a navrhl do původního programu 
přiřadit projednání těchto bodů: 
Bod č. 10 – Informace o možnosti výstavby nové hasičské zbrojnice a záměru zadání projektové 
dokumentace. 

 
Znění programu po úpravě 
 

Bod:  
1) Zahájení zasedání zastupitelstva. 
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2) Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. 
3) Projednání ukončení smlouvy s ČSOB Pojišťovnou. 
4) Projednání smlouvy o dílo s f. TR Antoš s.r.o.- vybudování dětského hřiště u MŠ. 
5) Projednání smlouvy s f. GEPRO o dodávce a ochraně údajů KN vedených v el. 

podobě pro program Misys. 
6) Informace společnosti ČEZ Distribuce o záměru provedení rekonstrukce 

distribuční sítě nízkého napětí v ul. Podskalí v Chudenicích. 
7) Projednání žádostí o dotaci z Dotačního programu na podporu činnosti a akcí 

spolků a neziskových organizací. 
8) Rozpočtové opatření č. 4/2016. 
9) Projednání žádosti pana Jaroslava Řezáče. 
10) Informace o záměru zadání  projektové dokumentace a o možnosti výstavby nové 

hasičské zbrojnice v Chudenicích. 
11) Diskuze. 
12) Usnesení. 
13) Závěr. 

 
Usnesení  2016-4-1:  

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání. 
 
Výsledek hlasování:    Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2016-4-1 bylo schváleno. 
 

*  *  * 
 

Bod 2) - Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 
M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající provedl kontrolu plnění tohoto 
usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění. 
 
Usnesení č. 2016-4-2:  
 Zastupitelstvo provedlo kontrolu a vzalo bez námitek na vědomí usnesení z 
minulého zasedání zastupitelstva. 

 
*  *  * 

 
Bod 3) - Projednání ukončení smlouvy s ČSOB Pojišťovnou 
 
Předsedající vysvětlil důvody ukončení smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti se společností 
ČSOB Pojišťovna a.s., a vysvětlil důvody pro sepsání výhodnější smlouvy se společností Generali 
Pojišťovna a.s. 
 
Výsledek hlasování:    Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 2016-4-3: 
 Zastupitelstvo schválilo ukončení smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti se 
společností ČSOB Pojišť ovna a.s., za účelem záměru sepsání smlouvy pro městys 
výhodnější se společností Generali Pojišť ovna, a.s. 

*  *  * 
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Bod 4) - Projednání smlouvy o dílo s f. TR Antoš s.r.o.- vybudování dětského 
hřiště u MŠ 
 
Předsedající seznámil zastupitelstvo s možností sepsání „Smlouvy o dílo č. 11/2016“ s firmou TR Antoš 
s.r.o., která vyšla jako nejvýhodnější v poptávkovém řízení na zhotovení dětského hřiště u Mateřské 
školky. Na tuto akci byla získána dotace ve výši 160 tis. Kč a celkové náklady na realizaci jsou dle 
smlouvy o dílo ve výši 203.579,- Kč. 

 
Usnesení č. 2016-4-4: 

Zastupitelstvo po projednání schváli lo jako zhotovitele nového dětského hřiště u 
Mateřské školky v Chudenicích firmu TR Antoš, s.r.o.  
 
Výsledek hlasování:    Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2016-4-4 bylo schváleno. 
 

*  *  * 
 
Bod 5) - Projednání smlouvy s f. GEPRO o dodávce a ochraně údajů KN vedených 
v el. podobě pro program Misys 
 
Předsedající přečetl text smlouvy a vysvětlil podstatu smlouvy, kdy se v této věci jedná de facto o 
úřední souhlas s předáváním údajů z Katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě pro 
potřeby programu Misys, který městys využívá. 
 
Usnesení č. 2016-4-5: 

Zastupitelstvo schválilo sepsání smlouvy se společností GEPRO, spol. s.r.o. o 
dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě. 
 
Výsledek hlasování:    Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2016-4-5 bylo schváleno. 
     

*  *  * 
 
Bod 6) - Informace společnosti ČEZ Distribuce o záměru provedení rekonstrukce 
distribuční sítě nízkého napětí v ul. Podskalí v Chudenicích 
 
Předsedající přečetl žádost společnosti ČEZ Distribuce a vysvětlil záměr této společnosti, která chce 
provést výměnu vedení nízkého napětí v ulici Podskalí z důvodu zastaralé technologie. Jedná se čistě 
zatím jen o informaci, kdy bude v nejbližší době ještě docházet průběžně k jednání v dané věci. S 
majiteli dotčených pozemků se bude společnost domlouvat individuálně sama.   
 
Usnesení č. 2016-4-6: 
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o záměru společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., o rekonstrukci distribuční sítě nízkého napětí v ul. Podskalí v Chudenicích. 
 

*  *  * 
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Bod 7) - Projednání žádostí o dotaci z Dotačního programu na podporu činnosti a 
akcí spolků a neziskových organizací 
 
Předsedající přečetl žádosti spolků a konstatoval, že žádosti splňují veškeré požadované náležitosti. 
Navrhl poskytnutí dotací v požadovaných částkách a schválení sepsání veřejnoprávních smluv. 
 
Usnesení č. 2016-4-7: 
 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na činnost spolků z „Dotačního 
programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací “ pro TJ Sokol 
Chudenice ve výši 20 tis. Kč, SDH Chudenice ve výši 20 tis. Kč a ČZS Chudenice ve výši 10 
tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotacís těmito organizacemi. 
 
Výsledek hlasování:    Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2016-4-7 bylo schváleno. 
 

*  *  * 
 

Bod 8) - Rozpočtové opatření č. 4/2016 
 
Ing. Šavlová vysvětlila důvod a podstatu tohoto rozpočtového opatření. 
 
Usnesení č. 2016-4-8: 
 Zastupitelstvo projednalo a vzalo vědomí Rozpočtové opatření č. 4/ 2016. 
 
 

*  *  * 
 

Bod 9) - Projednání žádosti pana Jaroslava Řezáče 
 
Předsedající přečetl žádost pana Jaroslava Řezáče, který žádá městys o směnu pozemků. Podstatou 
žádosti je možnost zvážení směny pozemků i s cestou nad koupalištěm u obce Slatinaza nějaký 
stavební pozemek v k.ú. městyse, nebo odkoupení pozemků do vlastnictví městyse. Konstatoval, že 
městys momentálně nedisponuje žádným stavebním pozemkem a spíše by se přikláněl k jednání o 
odkoupení pozemků. 
D. Klíma vysvětlil situaci z jednání ve stejné věci z dob za jeho starostování, kdy k odkupu pozemků 
nedošlo z důvodu přemrštěné ceny pozemků. 
 
Usnesení č. 2016-4-9: 

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí žádost pana Jaroslava Řezáče, a 
pověřilo starostu dalším jednáním ve věci za účelem odkupu pozemků nad koupalištěm u 
obce Slatina. 

 
*  *  * 
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Bod 10 ) - Informace o záměru zadání projektové dokumentace a o možnosti 
výstavby nové hasičské zbrojnice v Chudenicích 
 
D. Žák přednesl informace o záměru městyse uskutečnit výstavbu nové hasičské zbrojnice na základě 
možnosti čerpání dotace z IROP. Představil projektovou studii a požádal zastupitelstvo o zvážení 
podpory tohoto záměru. 
 
Usnesení č. 2016-4-10: 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o záměru výstavby nové hasičské 
zbrojnice v Chudenicích. 
 

*  *  * 
 

Předsedající – konstatoval, že se na problém s vynášením popela podívá. Dále konstatoval, že v 
nejbližší době se bude provádět osazení pomocné plošiny pro invalidy na schodiště a při této 
příležitosti se určitě provede i výmalba chodeb. Bude se také provádět i výměna kotle.  
 
p. Borníková – učinila dotaz, proč se zaváží žlab v Tyršově ulici před lesáckou bytovkou naproti 
jejich domu. Toto se jí nelíbí, protože když prší je voda až do půlky silnice, přetéká na druhou stranu 
a potom se tam dělají velké louže. 
Předsedající – zasypání žlabu bylo provedeno na základě řešení momentálního stavu, protože se v 
něm udělaly výmoly. Přislíbil v dohledné době vyřešení tohoto problému. 
 
Předsedající vyzval přítomné k další diskuzi, kdy se nikdo již nepřihlásil, a proto ukončil diskuzi a 
požádal zapisovatele pana Davida Žáka o přečtení usnesení ze zasedání. 
 

 
*  *  * 

 

Bod XII - Diskuze 
 
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi. 
 
D. Klíma – upozornil na skutečnost, že nefunguje osvětlení Starého zámku a kostela. 
Předsedající – vysvětlil, že se v dané věci jedná o technický problém, který se momentálně řeší.  
 
J. Srbová – učinila dotaz, zda by se nemohl vynášet popel ze zdravotního střediska takový 
způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování chodby a schodiště. Dále se dotázala, zda by se mohla 
vybílit chodba.  

Bod XIII – Usnesení 
 

D. Žák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění. 
 
 

*  *  * 
 
 
 
 
Bod XIV – Závěr 
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Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:06 hod. 
 
 

*  *  * 

1) Prezenční listina 

Přílohy zápisu: 
 

2) Pozvánka na zasedání 
3) Rozpočtové opatření č. 4/2016 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 11.6.2015 
 
Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na w ebových 
stránkách městyse Chudenice a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadě 
městyse. 
 
 
Zapisovatel: David Žák  ........................ dne ....................... 
 
 
Ověřovatelé:  
  Bc.  David Klíma ........................ dne ....................... 

 
 
 
Václava Soupírová ........................ dne ....................... 

 
 
 
Starosta: Martin Dolejš   ........................ dne ....................... 
 
 
 
Vyvěšeno na el. úřední desce:   
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