
Městys Chudenice

Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,

konaného dne 30.6. 2016 v     zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice

Bod I - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání  Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) 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. Současně byla
zveřejněna  na  „elektronické  úřední  desce“.  Předsedající  z  prezenční  listiny  přítomných  členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomní zastupitelé: 
Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, Václava Soupírová, Ing. Marie Šavlová,
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák 
Nepřítomní zastupitelé: 
Bc. David Klíma (neomluven), MUDr. Jana Srbová (omluvena), Mgr. Vladimír Svatoň (omluven)

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil  jako ověřovatele zápisu M. Bezděka a J. Macána a zapisovatele O. Vlasáka. 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:

- K bodu XII. 
o Projednání smlouvy na poskytnutí odborné pomoci při organizaci BOZP
o Projednání přijetí dotací v roce 2016, které obdržel městys Chudenice
o Projednání pravidel pro samovýrobu palivového dřeva z lesních a mimolesních 

pozemků v k.ú. Chudenice

Znění programu po úpravě

I) Zahájení zasedání zastupitelstva
II) Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva
III) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2015
IV) Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2015
V) Schválení účetní závěrky městyse Chudenice za rok 2015
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VI) Projednání smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření městyse Chudenice

s firmou Dakan
VII) Rozpočtové opatření číslo 5/2016 
VIII) Žádost o dotaci SDH Chudenice z programu podpory akcí
IX) Žádost  MŠ Chudenice  o  rozdělení  finančních prostředků do rezervního fondu a

fondu odměn
X) Projednání smlovy o dílo s firmou Alfastav na opravu sokolovny
XI) Projednání příkazní smlouvy na výběrové řízení na rekonstrukci kotelny v budově

čp. 215
XII) Projednání smlouvy na poskytnutí odborné pomoci při organizaci BOZP
XIII) Projednání přijetí dotací v roce 2016, které obdržel městys Chudenice
XIV) Projednání pravidel pro samovýrobu palivového dřeva z lesních a mimolesních  

pozemků v k.ú. Chudenice
XV) Diskuze
XVI) Usnesení
XVII) Závěr

Usnesení  2016-5-1: 
Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-5-1 bylo schváleno.

*  *  *

Bod II - Kontrola usnesení z     minulého zasedání zastupitelstva

M. Bezděk přečetl usnesení z minulého zasedání a předsedající se vyjádřil k vybraným bodům:
-  smlouva s ČSOB pojišťovnou byla  vypovězena a probíhá jednání  se zástupci  pojišťovny
Generalli ohledně nové smlouvy
- realizace dětského hřiště by měla začít na přelomu července a srpna. Smlouva s firmou TR
Antoš s.r.o je podepsána. Celková investice je 203.579,- Kč, z toho dotace 142.505,-
- smlouva s firmou Gepro je podepsána, o dodávce a ochraně elektronických údajů v katastru
nemovitostí jde o formální prodloužení spolupráce
- rekonstrukce distribuční sítě nízkého napětí v ulici V Podskalí. Jednání s firmou ČEZ probíhá.
Ukládání kabelů do země je problematické a bude zřejmě nutné rozvod vést vzduchem
- podpory spolkům byly realizovány
- jednání s J. Řezáčem ohledně odkupu pozemků nad koupalištěm u obce Slatina proběhlo.
Jednání o konkrétní ceně bude probíhat po zpracování cenového odhadu na tyto pozemky. 
-  připravuje  se  projektová  dokumentace  k žádosti  o  stavební  povolení  na  realizaci  nové
hasičské zbrojnice, tak aby mohla být podána žádost o dotaci

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

Usnesení č. 2016-5-2: 
Zastupitelstvo  provedlo  kontrolu  a  vzalo  bez  námitek  na  vědomí  usnesení  z

minulého zasedání zastupitelstva.

*  *  *
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Bod III -   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok
2015

Účetní paní Vlčková informovala o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, které
provedl  auditor ing. David Vičar – DAKAN s.r.o.  Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

Usnesení č. 2016-5-3:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu auditora ing.  Davida Vičara o  výsledcích

přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015.

*  *  *

Bod IV –   Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2015

Paní  Vlčková  informovala  o  nejdůležitějších  příjmech a  výdajích  městyse  Chudenice  v roce  2015.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je +5.056.711,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-4:
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad závěrečný účet za rok 2015.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-5-4 bylo schváleno.

*  *  *

Bod V - Projednání   Schválení účetní závěrky městyse Chudenice za rok 2015

Paní Vlčková informovala o problematice účetní závěrky. Výsledek hospodaření městyse Chudenice za
rok 2015 před zdaněním je 2.676.027,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-5:
Zastupitelstvo  schvaluje  bez  výhrad  účetní  závěrku  městyse  Chudenice  za  rok

2015.

*  *  *

Bod VI - Projednání smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření městyse
Chudenice s     firmou Dakan

Předsedající informoval o kvalitní spolupráci s firmou Dakan s.r.o. auditora ing. Davida Vičara. Cena
přezkoumání hospodaření je 20.000,- za rok.

Usnesení č. 2016-5-6:
Zastupitelstvo schvaluje sepsání smlouvy s auditorem ing. Davidem Vičarem o 

vykonání přezkoumání hospodaření městyse v roce 2016.
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Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-5-6 bylo schváleno.

*  *  *

VII - Rozpočtové opatření číslo 5/2016 

Účetní paní Vlčková informovala o nejdůležitějších položkách rozpočtového opatření.

Usnesení č. 2016-5-7 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 /2016.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-5-7 bylo schváleno.

*  *  *

VIII - Žádost o dotaci SDH Chudenice z     programu podpory akcí

Předsedající  přečetl  žádost  SDH Chudenice  o  podporu  související  s pořádáním následujících  akcí:
Masopustní průvod, stavění a hlídání máje, hasičská soutěž okrsků, soutěž historických stříkaček PS8
– memoriál Václava Zoubka. Žádost o dotaci je ve výši 15.000,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-8  
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace z „Dotačního programu na podporu 

činnosti a akcí spolků a neziskových organizací “ pro SDH Chudenice ve výši 15 tis. Kč, a 
sepsání veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-5-8 bylo schváleno.

*  *  *

IX - Žádost MŠ Chudenice o rozdělení finančních prostředků do rezervního fondu
a fondu odměn

Výsledkem hospodaření MŠ je přebytek ve výši 101.460 Kč,-. Paní ředitelka žádá o povolení převodu
do fondu odměn ve výši 432,41 Kč a do rezervního fondu ve výši 101.025,69 Kč a dále o souhlas s
použitím 63.346,51 Kč na pokrytí ztrát z minulých let. 

Usnesení č. 2016-5-9:
Zastupitelstvo  schvaluje  rozdělení  a  převedení  finančních  prostředků  Mateřské

školy Chudenice do rezervního fondu a do fondu odměn.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-5-9 bylo schváleno.

*  *  *
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Bod X -   Projednání smlovy o dílo s     firmou Alfastav na opravu sokolovny

V poptávkovém řízení  na  zhotovitele  prací  souvisejících  opravu  sokolovny  byly  poptány  tři  firmy.
V nabídkovém rozpočtu byla uvažována cena prací 496.256,- bez DPH. Nabídkové ceny byly:

Stafiko s.r.o. 509.422,- Kč bez DPH
Klatovská stavební společnost – 494.000,- bez DPH
Alfastav s.r.o. 488.475,- bez DPH

Vítězem  poptávkového  řízení  byla  firma  Alfastav,  která  také  právě  dokončila  opravu  pobořené
hřbitovní zdi. Dotace na opravu sokolovny je 350.000,- Kč od památkového ústavu. Participace obce
je cca 150.000,- Kč. Od roku 2013 je objekt sokolovny kulturní památka. Je pravděpodobné, že dotaci
v obdobné výši na dílčí opravy sokolovny bude památkový ústav poskytovat každoročně. 

č. 2016-5-10  :
Zastupitelstvo schvaluje sepsání Smlouvy o dílo s f. ALFASTAV spol. s.r.o., jako se

zhotovitelem stavebních úprav Sokolovny čp. 136 v Chudenicích.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-5-10  bylo schváleno.

*  *  *

Bod XI -   Projednání příkazní smlouvy na výběrové řízení na rekonstrukci kotelny
v     budově č. 215

Předsedající vysvětlil, že je třeba podepsat slmouvu s firmou, která bude zpracovávat podklady pro
vyhlášení  výběrových řízení  na opravu kotelny  v budově bývalé  ZŠ.  Byly  poptány  tři  firmy,  které
nabídly následující ceny:

Mgr. Kamil Pikhart – 16.940,-
D.EU Consulting – 13.000,-
Ing. Martin Vejskal – 15.000,-

Z důvodu nejnižší ceny byla v poptávkovém řízení vybrána firma D.EU Consulting.

Usnesení č. 2016-5-11:
Zastupitelstvo schvaluje sepsání Příkazní smlouvy s f. D.EU Consulting, s.r.o., jako

se  zpracovatelem veřejné  zakázky  malého  rozsahu  nazvané  „Rekonstrukce  kotelny  v
budově čp. 215 v Chudenicích.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-5-11  bylo schváleno.

*  *  *
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Bod XII – Projednání smlouvy na poskytnutí odborné pomoci při organizaci BOZP

Předsedající informoval o tom, že je každoročně třeba provést školení pracovníků i brigádníků městyse
Chudenice  v oblasti  BOZP,  včetně  zaměstnanců  MŠ a Starého  zámku.  Toto školení  již  několik  let
poskytuje firma BSP Consulting. Cena za tuto službu byla letos 6.026,- Kč.

Usnesení č. 2016-5-12:
Zastupitelstvo  schvaluje  sepsání  smlouvy  s  f.  BSP  Consulting  o  poskytnutí

odborné pomoci v oblasti BOZP.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-5-12  bylo schváleno.

*  *  *

Bod XIII – Projednání přijetí dotací v     roce 2016, které obdržel městys Chudenice

Předsedající informoval o dotacích, které městys Chudenice v letošním roce získal. Formálně je třeba
tyto dotace přijmout.

Usnesení č. 2016-5-13:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí těchto dotací:

1) z dotačního titulu Plzeňského kraje: 
a) PSOV PK 2016 - Projekty obcí, ve výši 300.000,- Kč na rekonstrukci kotelny v
budově čp. 215 v Chudenicích, 
b) Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2016 ve výši 40.000,- Kč
na zvýšení atraktivity Americké zahrady, 
c) Příspěvek na odbornou přípravu v roce 2015 ve výši 6.000,- Kč pro Jednotku
SDH městyse Chudenice, 

2)  z  dotačního  titulu  SZIF  MZ  ČR:  40.250,-Kč,  15.750,-Kč,  16.240,-Kč,  na  renovaci
drobných sakrálních objektů - křížků v k.ú. městyse Chudenice, 

3) z dotačního titulu MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 na dětské hřiště
MŠ v Chudenicích ve výši 142.505,-Kč,

 4) z Ministerstva kultury ČR - Podpora péče o VPR, VPZ a KPZ - na opravu sokolovny ve
výši 350.000,-Kč, 

5) z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR VISK3 ve výši 43.000,- Kč na pořízení IT
technologie v knihovně. 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-5-13  bylo schváleno.

*  *  *
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Bod  XIV  -  Projednání  pravidel  pro  samovýrobu  palivového  dřeva  z     lesních  a
mimolesních pozemků v     k.ú. Chudenice

D.  Žák  seznámil  s obsahem  pravidel.  Pravidla  upravují  podání  a  vyřízení  žádosti,  povinnosti
samovýrobce, organizace práce v lese, cena palivového dřeva a smlouvu a byla koncipována z důvodu
transparentnosti přidělování obecního dříví občanům.

Usnesení č. 2016-5-14:

Zastupitelstvo  schvaluje  Pravidla  pro  samovýrobu  palivového  dřeva  z  lesních  i
mimolesních pozemků v k.ú. městyse Chudenice.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-5-14  bylo schváleno.

*  *  *
Bod XV – Diskuze

D.  Žák  informoval  o  vyřešení  poškození  hřbitovní  zdi.  Zeď  byla  opravena,  městys  Chudenice
participoval částkou 5.000,- Kč, zbytek nákladů bude hrazen z pojištění.

M. Dolejš k dotazu D. Klímy k chybějícímu osvětlení  Starého zámku a kostela – na budovu kostela
budou na zkušební dobu umístěna nová LED světla. Pro turisty je základní osvětlení kostela. Osvětlení
Starého zámku zřejmě nemá pro turisty projíždějící v nočních hodinách Chudenicemi smysl.

K dotazu J. Srbové - změna vynášení popela ze zdravotního střediska není v tuto chvíli reálná. Bude
vyměněn kotel, což by mělo přispět ke zlepšení spalování a tím také redukci problémů s popelem.
Příští  týden  bude  namontována  do  zdravotního  střediska  plošina  pro  zdravotně  hendikepované.
Náklady budou přibližně 100 tis. Kč.

Oprava  žlabu  v Tyršově  ulici  v současné  době  není  v plánu.  Žlab  není  používán  již  cca  30  let.
Převedení toku vody je třeba konzultovat s SUS PK. Dále by bylo třeba prověřit jestli je pozemek ve
vlastnictví městyse Chudenice.

K.  Jungvirth  se  vyjádřil  k otázce  vedení  městyse  Chudenice  ohledně  možnosti  zvýšení  nájmu na
rozhledně  Bolfánek.  Sdružení  Otisk  návrh  zvýšení  nájmu  odmítá  z důvodu  ekonomické  situace.
Sdružení Otisk na druhou stranu nebude v letošním roce žádat o dotaci z programu podpory spolků a
neziskových organizací.

Vzhledem k rozsahu diskuze v tomto bodu není celá diskuze zapsána, nicméně je k poslechu ve formě
audiozáznamu. 

*  *  *
Bod XVI – Usnesení

O. Vlasák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani doplnění.

*  *  *
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Bod XVII – Závěr

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:56 hod.

*  *  *
Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Pozvánka na zasedání
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2015
4) Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2015
5) Účetní závěrka městyse Chudenice za rok 2015
6) Rozpočtové opatření č. 5/2016
7) Pravidla  pro  samovýrobu  palivového dřeva  z  lesních  i  mimolesních  pozemků  v  k.ú.  městyse

Chudenice

Zápis byl vyhotoven dne: 10.7. 2015

Na zasedání zastupitelstva byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových
stránkách  městyse  Chudenice  a  dále  je  i  v  elektronické  podobě  uložena  na  úřadě
městyse.

Zapisovatel: Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. ........................ dne .......................

Ověřovatelé:

Mgr. Marcel Bezděk ........................ dne .......................

Jindřich Macán ........................ dne .......................

Starosta: Martin Dolejš ........................ dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce: 13.7.2016
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