
Městys Chudenice

Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,

konaného dne 28.7. 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,  Mgr.  Vladimír  Svatoň,  Ing.  Marie
Šavlová, Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák 
Nepřítomní zastupitelé: 
Bc. David Klíma (omluven), Václava Soupírová  (omluvena), MUDr. Jana Srbová (omluvena)

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil jako ověřovatele zápisu D. Žáka a M. Šavlovou a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali. 

Schválení programu

I) Zahájení zasedání zastupitelstva.
II) Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva.
III) Projednání  návrhu  smlouvy  pojišťovny  Generalli  na  pojištění  majetku  a

odpovědnosti „Region“.
IV) Projednání  smlouvy  s ČSOB  na  kontokrent  na  částku  1.350.000,-  Kč  na  dobu

neurčitou.
V) Schválení  vítěze  VŘ  na  zhotovitele  „Rekonstrukce  kotelny  v č.p.  215  v

Chudenicích“.
VI) Schválení  SOD s vítězem VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny v č.p.  215 v

Chudenicích“.
VII) Rozpočtové opatření č. 6/2016.
VIII) Projednání změn výše nájemného v obecních bytech.
IX) Projednání žádosti p. Jana Hodana o pronájem bytu v areálu MŠ.
X) Projednání žádosti p. Lukáše Košana o pronájem bytu v č.p. 161.
XI) Další organizační záležitosti.
XII) Diskuze.
XIII) Usnesení.
XIV) Závěr.
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Předsedající  přečetl  program  deklarovaný  v pozvánce  na  zasedání  a  navrhl  k bodu  XI.  (další
organizační záležitosti) přiřadit projednání těchto bodů:

o Žádost o krátkodobý pronájem areálu koupaliště
o Žádost paní Hončíkové a pana Řenče
o Žádost bratrů Řezáčů o prodej pozemku u koupaliště

Usnesení  2016-6-1: 
Zastupitelstvo schválilo po úpravách program jednání.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-6-1 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 o dílo na opravu sokolovny byla sepsána a odeslána na Ministerstvo kultury, tak aby
mohla být potvrzena přislíbená dotace
-  pravidla  pro samovýrobu dřeva  v obecních  lesích  byla  vyvěšena a  občané již  v souladu
s nimi dřevo objednávají
- prvky nového dětského hřiště u MŠ jsou instalovány nyní budou provedeny terénní úpravy

Nikdo z přítomných neměl ke kontrole plnění usnesení námitek, ani doplnění.

Usnesení č. 2016-6-2: 
Zastupitelstvo  provedlo  kontrolu  a  vzalo  bez  námitek  na  vědomí  usnesení  z

minulého zasedání zastupitelstva.

*  *  *

Bod III -   Projednání návrhu smlouvy pojišťovny Generalli na pojištění majetku a
odpovědnosti „Region“

Předsedající informoval o hlavních bodech nové smlouvy. Pojistné v rámci nové smlouvy bude sníženo
na celkem 107.066,- Kč. V původní smlouvě bylo pojistné ve výši cca 112.000 Kč, přičemž pojistné
plnění je zvýšeno o cca 1/3. Pojištění budov a drobných staveb je 275.937.000,- (pojistné 77.621 Kč)
Pojištění věcí movitých a zásob 39.016.00 Kč (pojistné 12.674,- Kč). Součástí nové smlouvy je také
pojištění  do  výše  20.000.000,-  Kč  škod,  které  by  vyplývaly  z případného  chybného  rozhodnutí
zastupitelstva a nebo také 500tis.Kč případě nezískání dotace. Smlouva by byla sepsána na jeden rok.

Usnesení č. 2016-6-3:
Zastupitelstvo  schválilo  sepsání  Smlouvy  o  pojištění  majetku  a  odpovědnosti

„Region“ se společností Generalli Pojišťovna, a.s.

*  *  *
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Bod IV – Projednání smlouvy s     ČSOB na kontokrent na částku 1.350.000,- Kč na
dobu neurčitou

Předsedající navrhl prodloužení smlouvy s bankou ČSOB na kontokrent ve výši 1.350.000,- Kč. První
smlouva byla podepsána na jeden rok, nová smlouva by byla sepsána na dobu neurčitou. Žádné další
změny  v návrhu  smlouvy  nejsou.  Neplánuje  se  používání  kontokrentu,  nicméně  je  výhodné  mít
možnost  čerpání  v případě  nouze.  Paušální  poplatek  za  kontokrent  se  neúčtuje.  Náklady  na
kontokrent by plynuly pouze z čerpané částky. Z kontokrentu se zatím nečerpalo. 
 
Usnesení č. 2016-6-4:

Zastupitelstvo  schválilo  prodloužení  smlouvy  na  dobu neurčitou se  společností
ČSOB, a.s., na kontokorent ve výši 1.350.000,- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-6-4 bylo schváleno.

*  *  *

Bod V - Schválení vítěze VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny v     budově č.p.
215 v     Chudenicích“

Předsedající informoval o tom, že nabídku do výběrového řízení podala pouze jedna firma, přičemž
poptáno bylo celkem pět firem. Výběrovou komisí ve složení M. Šavlová, J. Přibáň a D. Klíma bylo
shledáno, že podmínky výběrového řízení byly splněny. Vítězem výběrového řízení je firma Atosol
pana Karla Mráze. Jednalo se o podlimitní zakázku, která nespadá pod zákon o veřejných zakázkách.
Pokud by tomu tak bylo, výběrové řízení s jediným uchazečem by se muselo opakovat.

Usnesení č. 2016-6-5:
Zastupitelstvo  schválilo  vítěze  výběrového  řízení  f.  Atosol  jako  zhotovitele

zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích“.

*  *  *

Bod VI - Schválení SOD s     vítězem VŘ na zhotovitele „Rekonstrukce kotelny v     č.p.
215 v Chudenicích“

V souvislosti s předcházejícím bodem je třeba sepsat slmouvu o dílo s firmou Atosol.

Usnesení č. 2016-6-6:
Zastupitelstvo  schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. Atosol jako se zhotovitelem

zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-6-6 bylo schváleno.

*  *  *

Stránka 3 z 6



Městys Chudenice

Bod VII - Rozpočtové opatření číslo 6/2016 

Předsedající informoval o nejdůležitějších položkách rozpočtového opatření. Příjmy se navýšily o cca
970.800,- Kč, výdaje o cca 442.000,- Kč. 

Usnesení č. 2016-6-7 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6/2016.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-6-7 bylo schváleno.

*  *  *

Bod VIII - Projednání změn výše nájemného v     obecních bytech

Předsedající vysvětlil, že zatím nebylo možné detailně prohlédnout dotčené byty mimo bytové domy (v
Čechově ulici, ve zdravotním středisku a v MŠ) a posoudit jejich stav. Navrhl zřízení komise, která by
se touto problematikou zabývala a do příštího zasedání stav bytů zhodnotila. Do komise byli navrženi:
K. Kuneš, M. Dolejš a O. Vlasák.

Usnesení č. 2016-6-8  
Zastupitelstvo schválilo přesunutí tohoto bodu jednání na příští zasedání, pověřilo

starostu ustanovením komise a k přípravě podkladů pro další  jednání o výši  nájmů v
obecních bytech mimo bytové domy.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2016-6-8 bylo schváleno.

*  *  *

Bod IX   - Projednání žádosti p. Jana Hodana o pronájem bytu v     areálu MŠ

Předsedající přečetl žádost p. Jana Hodana o pronájem bytu v areálu MŠ od 1.9.2016. Byt by byl
pronajmut za stávajících podmínek, protože nájemné již bylo v nedávné době upravováno. Do bytu by
byl instalován samostatný elektro kotel, tak aby se nemuselo topit v kotli, kterým je vytápěn celý
areál MŠ v době, kdy je provoz v MŠ přerušen.

Usnesení č. 2016-6-9:
Zastupitelstvo schválilo pronájem bytu v areálu MŠ panu Janu Hodanovi.

*  *  *

Bod X - Projednání žádosti p. Lukáše Košana o pronájem bytu v     č.p. 161

P. Lukáš Košan projevil zájem o pronájem bytu v budově č.p. 161 v Chudenicích. Současný nájemce
do bytu instaloval nový plynový kotel, který městys odkoupí za zůstatkovou hodnotu. Smlouva by byla
podepsána na jeden měsíc a poté by bylo nájemné upraveno na základě prohlídky bytu.
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Usnesení č. 2016-6-10  :
Zastupitelstvo schválilo pronájem bytu v budově čp. 161 panu Lukáši Košanovi.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-6-10  bylo schváleno.

*  *  *

Bod XI – Projednání žádosti o krátkodobý pronájem areálu koupaliště
Předsedající přečetl žádost žádost sl. Pyszkové o krátkodobý pronájem koupaliště 19.-20.8. 

Usnesení č. 2016-6-11:
Zastupitelstvo schválilo krátkodobý pronájem areálu koupaliště ve Slatině slečně

Pyszkové.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-6-11  bylo schváleno.

*  *  *

Bod XII - Žádost paní   Hon  číkové a pana Řenče

Předsedající přečetl žádost paní Hončíkové a pana Řenče týkající se výkopových prací souvisejících
s připojením na obecní vodovod. 

Usnesení č. 2016-6-12:
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Hončíkové a pana Řenče - výkopové práce za

účelem připojení jejich nemovitostí na vodovodní řad městyse.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-6-12  bylo schváleno.

*  *  *

Bod XIII - Žádost bratrů Řezáčů o prodej pozemku u koupaliště

Předsedající informoval o návrhu bratrů Řezáčů týkajícího se prodeje pozemku nad koupalištěm ve
Slatině. Jedná se o cca 5500 m2 louky a především přístupovou cestu ke koupališti,  která je pro
městys důležitá. Celková cena je 230.390 Kč a je nižší než znalecký posudek objednaný městysem.
V současné době městys Chudenice má zdroje na nákup těchto pozemků. 

Usnesení č. 2016-6-13:
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků s cestou nad koupalištěm u obce Slatina.

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se   0
Usnesení č. 2016-6-13  bylo schváleno.
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*  *  *

Bod XIV – Diskuze

M. Šavlová informovala o aktuální finanční situaci obce.  Čistý provozní výsledek ke 30. 6. 2015 byl
1.655.000,- Kč. Ke 30.6. 2016 je to 3.343.000,-. Výsledky jsou tedy velice dobré a můžeme očekávat,
že i ve druhém pololetí budou příjmy stoupat.

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

*  *  *

Bod XV – Usnesení

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

*  *  *

Bod XVI – 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) Rozpočtové opatření č. 6/2016

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.

Zápis byl vyhotoven dne: 10.8. 2016

Zapisovatel: Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Ověřovatelé:
Ing. Marie Šavlová ........................ dne .......................

David Žák ........................ dne .......................

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

Vyvěšeno na el. úřední desce: 22.8.2016
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