USNESENÍ
ze 30. zasedání zastupitelstva městyse Čestice, které se konalo dne 19.6.2014 od 19 hod
Usnesení č.1
ZM schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva městyse Čestice, se změnou bodu číslo 12
– Informace územní plán.
Pro –6,
proti – 0,
zdržel – 0
Usnesení č.2
ZM určuje na návrh starosty ověřovateli zápisu ing. Pilného a Mgr. Švehlu
Pro -6,
proti – 0,
zdržel – 0
Usnesení č. 3
ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o dílo s TJ Čestice, Čestice 1, 387 19, zastoupenou
ing. Václavem Radou, na zhotovení obnovy oplocení mezi sportovním hřištěm a areálem ZŠ
v délce 179m, za cenu 109 tis KČ
Pro –6,
proti – 0
zdržel – 1 Rataj,
Usnesení č. 4
ZM schvaluje prodej nemovitého majetku městyse Čestice a to části pozemku p.č. 599/1
v k.ú. krušlov o výměře cca 713 m2, panu Milanu Vaněčkovi, bytem Krušlov, za cenu 40
Kč/m2. Část pozemku bude oddělena geometrickým oddělovacím plánem. Náklady spojené
s oddělením a převodem pozemku hradí nabyvatel. Převod musí být uskutečněn do 12 měsíců
od schválení zastupitelstvem městyse, jinak pozbývá platnost
Pro -7,
proti – 0,
zdržel – 0
Usnesení č. 5
ZM schvaluje záměr pronájmu nemovitého majetku městyse Čestice a to
a) části pozemku p.č. 340/1 v k.ú. Čestice o výměře 16 m2
b) části pozemku p.č. 65/6 v k.ú. Čestice o výměře 150 m2
s tím, že záměr bude zákonným způsobem zveřejněn, aby se k němu mohli vyjádřit případní
zájemci a učinit své nabídky.
pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č. 6
1)
ZM Čestice schvaluje uzavření smlouvy č. 13153253 o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí „Zateplení školní jídelny ZŠ Čestice“ ev.č.MSC 2007:
CZ1.02/3.2.00/13.18193, mezi smluvními stranami:Městys Čestice, Čestice1, 387 19 Čestice,
IČ 00251089 zastoupený Milanem Žejdlem a Státním fondem životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupený Petrem
Valdmanem.
ZM Čestice pověřuje starostu městyse, pana Milana Žejdla, podpisem smlouvy. Smlouva o
poskytnutí dotace z SFŽP představuje 5% z celkových způsobilých nákladů projektu, tj.
maximálně 92 811,60 Kč
2)
ZM Čestice na základě doručeného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev..č.
EDS/SMVS: 115D222003648 přijímá dotaci, která činí max 1.577.797,20 z prostředků EU –
Fondu soudržnosti, k financování projektu „Zateplení školní jídelny ZŠ Čestice“ ev.č.MSC
2007: CZ1.02/3.2.00/13.18193
Pro –7,
proti – 0,
zdržel – 0

Usnesení č. 7
1)
ZM Čestice schvaluje uzavření smlouvy č. 13153023 o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí „Zateplení budovy tělocvičny ZŠ Čestice“ ev.č. MSC 2007:
CZ1.02/3.2.00/13.18169, mezi smluvními stranami:Městys Čestice, Čestice1, 387 19 Čestice,
IČ: 00251089 zastoupený Milanem Žejdlem a Státním fondem životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupený Petrem
Valdmanem.
ZM Čestice pověřuje starostu městyse, pana Milana Žejdla, podpisem smlouvy. Smlouva o
poskytnutí dotace z SFŽP představuje 5% z celkových způsobilých nákladů projektu, tj.
maximálně 118.182,95 Kč
2)
ZM Čestice na základě doručeného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.
EDS/SMVS:115D222003646 přijímá dotaci, která činí max 2.009.110,15 Kč z prostředků EU
– Fondu soudržnosti, k financování projektu „Zateplení budovy tělocvičny ZŠ Čestice“ ev. č.
MSC 2007: CZ1.02/3.2.00/13.18169
Pro – 7,

proti – 0,

zdržel – 0

Usnesení č. 8
ZM schvaluje uzavření rámcové smlouvy o dílo na organizování a provádění lesnické činnosti
na lesních porostech v majetku městyse Čestice s ing. Janem Rychtářem. Odměna za řádně
prováděné činnosti činí 3% z tržeb za prodané a zaplacené dříví.
Pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č. 9
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000 Kč, ČRS Volyně pro potřeby zakoupení
věcných potřeb účastníkům rybářských zkoušek a závodů z řad dětského rybářského kroužku
při ZŠ a MŠ Čestice.
Pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č. 10
ZM schvaluje prodej nepotřebného majetku městyse a to keramických tvarovek v počtu 2000
ks za nabídkovou cenu 1 Kč/ks + platná DPH, panu Alexandru Zacharovovi, Trhové Sviny
278, 374 01
Pro –7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č.11
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Josef Novák, Čestice 187, na realizaci akce
oprav chodníku na pozemku p.č.1420/1, za nabídkovou cenu 205.143 Kč + platná DPH. Bude
provedena rozpočtová změna.
Pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č.12
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Josef Novák, Čestice 187, na realizaci akce
opravy hlavních vad stavby kaple na návsi v Doubravici, za nabídkovou cenu 459.723 Kč +
platná DPH. Bude provedena rozpočtová změna.
Pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č.13
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Josef Novák, Čestice 187, na realizaci
zakázky “Opěrná zídka na hřbitově v Česticích, za nabídkovou cenu 799.493 Kč včetně DPH.
Bude provedena rozpočtová změna.
pro – 7
proti – 0
zdržel - 0

Usnesení č. 14
ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Regenerace sídelní zeleně městyse
Čestice“.
Pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č.15
ZM souhlasí s podáním žádosti o vydání živnostenského oprávnění pro Městys Čestice,
potřebného k provozování sběrného dvora
Pro – 7
proti – 0
zdržel -0
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo městyse:
a) bere na vědomí informaci o termínu konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014.
b) určuje počet volených zastupitelů pro nové volební období 201 – 2018 na 11 zastupitelů
pro – 7
proti – 0
zdržel – 0
Usnesení č. 17
ZM schvaluje rozpočtové opatření 4/2014.
pro – 7
proti – 0
zdržel - 0

Ing. Zdeněk Pilný v.r.- místostarosta

Milan Žejdl v.r.- starosta

