ZÁPIS
z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Cheznovice,
podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. listopadu 2010
od 18.30 hodin v budově OÚ v Cheznovicích
Přítomni:

H. Stupková, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová,
V. Huml, Ing. J. Sevald, M. Huml, L. Marek,
P. Jedlička, I. Blahovcová

ad 1. Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájila dosavadní
starostka Hana Stupková - předsedající schůze v 18.35 hodin.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Cheznovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2. 11. 2010,
včetně 11. 11.2010. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých
zákonů byli dnem 16. 10.2010 zvoleni do zastupitelstva obce: Blahovcová Ivana,
Huml Milan, Huml Vlastimil, Jedlička Pavel, Kolář Josef, Marek Libor, Ing.
Pavla Savincová, Ing. Jan Sevald a Hana Stupková.
Dne 2. 11.2010 písemně rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce Hana
Stupková a poté o několik hodin později Josef Kolář, oba z Volební strany č. 1 SNK "Za hezčí Cheznovice".
Oběma dle § 55 odst. 2, písmena b) zákona č. 491/2001 Sb., dne 2. 11. 2010 zanikl
mandát člena ZOo
Dnem 3. 11. 2010 nabyli mandát dle § 56 odst. 5 téhož zákona náhradníci
z téže strany. Za Hanu Stupkovou nastoupila náhradnice první v pořadí Mgr.
Bohuslava Šlapáková a za Josefa Koláře druhý náhradník v pořadí Josef Huml.
Zvolení členové ZO dne 16. 10.2010 obdrželi "Osvědčení o zvolení" vydané
registračním úřadem, kterým byl MěÚ Rokycany, před tímto ustavujícím
zasedáním.
Náhradníkům bude Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZO předáno po
podpisu nově zvoleného starosty obce.

Předsedající v souladu § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyzvala
zastupitele ke složení slibu. Slib přečetla a jmenovitě vyzvala členy zastupitelstva
ke složení slibu a podpisu na podpisový arch (příloha č. 2 zápisu) a poté všem
poděkovala, popřála mnoho úspěchů v práci pro občany obce Cheznovice.
Ověřovateli zápisu navrhla Milana Humla a Vlastimila Humla
a zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Milana Humla a
Vlastimila Humla a zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ad 2. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce.
Ing. Sevald - podal návrh - vypustit bod 4, 5, 6, a 7 s jednání.
V. Huml podal návrh na rozšíření programu o bod 7a. - Volba 2 členů
zastupitelstva obce do školské rady ZŠ a MŠ PO a o bod 7b. - Rozpočtové
opatření č. 9.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 4 - Zřízení finančního a
kontrolního výboru z programu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 5 - Rozhodnutí o odměnách
za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva z programu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 6 - Schválení výše poplatku
za odpady pro rok 2011 na základě rozúčtování nákladů v roce 2010
z programu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu č. 7 - Rozhodnutí o navýšení
rozpočtu PO ZŠ a MŠ Cheznovice v roce 2010 z programu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení do programu
zastupitelstva obce do školské rady ZŠ a MŠ PO.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

bod 7a. - Volba 2 členů

Proti: 4
Ing. Sevald, I. Blahovcová
L. Marek, P. Jedlička

Zdržel se: O

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení do programu bod 7b. - Rozpočtové
opatření č. 9
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 5
Zdržel se: O
Ing. Sevald, I. Blahovcová
L. Marek, P. Jedlička, M. Huml

Usnesení nebylo schváleno.
Před každým návrhem usnesení byla předsedající dána možnost zastupitelům a
poté občanům k navrženým návrhům sdělit své stanovisko. K žádnému návrhu
Ing. Sevalda a ani Vlastimila Humla nebylo sděleno žádné stanovisko.

Dále předsedající

dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje následující program
zasedání:

ustavujícího

1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 9S odst. 1zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění ( § 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Volba 2 členů ZO do školské rady ZŠ a MŠ PO Cheznovice
S. Diskuse
6. Závěr
Předsedající vyzvala zastupitele a poté občany ke sdělení svého stanoviska
k návrhu usnesení.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Výsledek hlasování:
Pro: S

Usnesení

Č.

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

7 bylo schváleno.

ad 3. a) určení počtu místostarostů.
Předsedající podala návrh, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Než došlo k hlasování, dala možnost sdělit své stanovisko členům zastupitelstva
obce a poté přítomným občanům.
Nikdo další žádný jiný návrh nepodal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro:
9
Usnesení

Č.

Proti:

O

Zdržel se: O

8 bylo schváleno.

Bod 3b) - Určení, které funkce budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolnění ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Návrh předsedající - uvolněný starosta.
Návrh pí. I. Blahovcové - uvolněný místostarosta.

vykonávat jako

Než předsedající dala o jednotlivých návrzích hlasovat, dala možnost sdělit své
stanovisko dalším členům zastupitelstva obce a poté přítomným občanům.
Nikdo další žádný jiný návrh nepodal.
Návrh na usnesení podaný Hanou Stupkovou - předsedající:
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s § 84 odst. 2 písmo k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 5
Ing. Sevald, I. Blahovcová
L. Marek, P. Jedlička, M. Huml

Zdržel se: O

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh na usnesení podaný Ivanou Blahovcovou :
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s § 84 odst. 2 písmo k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod č. 3c) - Určení způsobu volby starosty a místostarosty.
Předsedající navrhla, nestanoví -Ii zastupitelstvo jinak, aby volba starosty a
místostarosty probíhala veřejně hlasováním. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny,
následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Vyzvala členy zastupitelstva

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

d) Jelikož nebyl podán žádný návrh na změnu způsobu hlasování, vyzvala
předsedající k návrhům na funkci starosty, která proběhne veřejným
hlasováním.
Členka zastupitelstva Ivana Blahovcová navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Jana Sevalda .
Člen zastupitelstva Vlastimil Huml navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Pavlu
Savincovou .
Než předsedající nechala hlasovat, byla dána možnost zastupitelům a poté občanů
k navrženým návrhům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající nechala hlasovat o prvním návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice volí starostou Ing. Jana Sevalda.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Jelikož byl starosta zvolen o druhém návrhu se již nehlasovalo.
Poté Hana Stupková popřála novému starostovi ke zvolení a předala mu vedení
ustavujícího zasedání.
Starosta Ing. Sevald se představil přítomným svým stručným životopisem
a přistoupil k dalšímu bodu jednání bod 3d) - volba místostarosty.
Předsedající Ing. J. Sevald navrhl zvolit do funkce místostarosty
Ivanu Blahovcovou .
Členka zastupitelstva Ing. P. Savincová navrhla zvolit do funkce místostarosty
Vlastimila Humla .
Dána možnost zastupitelům a poté občanům k navrženým návrhům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko nesděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice volí místostarostou Ivanu Blahovcovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 4
Ing. Savincová, J. Huml
V. Huml, B. Šlapáková

Zdržel se: O

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Nový místostarosta byl zvolen, takže druhá volba již byla bezpředmětná.

ad 4. Zvolení dvou členů zastupitelstva obce do Školské rady příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Cheznovice.
Ivana Blahovcová podala návrh na členy zastupitelstva Josefa Humla a Milana
Humla.

Dána možnost zastupitelům a poté občanům k navrženým návrhům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko nesděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice zvolilo do školské rady ZŠ a MŠ Cheznovice
Josefa Humla a Milana Humla.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení

Č.

Proti: O

Zdržel se: 1
J. Huml

12 bylo schváleno.

ad 5. DiskuseIng. J. Sevald - prodiskutovaný volební program strany Č. 2 - SNK za rozvoj
Cheznovic - naše představa je dodržet vše co jsme v tomto
programu slíbili občanům (program přílohou zápisu)
dokud budu starostou, nebudu prodávat ani školu, "Liďák" ani
vodovod
Ing. P. Savincová - průmyslová zona - dělali jste nějaký průzkum, nápor
dopravy - zvýšený provoz v obci.
P. Jedlička - firma Alkabel by chtěla získat pozemek na stavbu haly, v Mýtě
platí nájem.
V. Huml- kolik má zaměstnanců?
P. Jedlička -16.
J. Kolář - zkoušeli jste se podívat na pozemek obce nebo soukromníka?
Ing. J. Sevald - to je všechno budoucnost, musí se vést veřejné diskuse, nechceme
žádný hlučný ani závadný podnik, mám nějaké typy ale vše teprve
bude v jednání.
příprava zainvestování pro stavbu rodinných domků
odpadní vody- čistička, vše musí být v pořádku, jinak nebude
dotace - nechci se vyjadřovat k minulosti
hospoda -není příliš kulturní, styděl bych se tam někoho vzít, já
osobně jezdím do okolních vesnic. Mám představu o utlumení
režie.
kultura a sport - finanční pomoc z mé strany, půl platu = fond
starosty
Ing. Savincová - jaký je Váš postoj k základní škole?
Ing. Sevald - nevím proč 4 dny před zasedáním jsou třeba peníze - navýšení
rozpočtu - teď to nebudeme řešit, protože nevíme co
zastupitelstvo bude asi tak za 14 dní.
nehrozí obci nějaká újma, škoda nebo pokuta, pokud se
neodsouhlasil navržený program?
(na tuto otázku nebyla ze strany starostky odpověď)

Hana Stupková - přeji si, aby nový starosta zítra na úřadě převzal veškeré
doklady a materiály
- nikdo jste neprojevil zájem od 16. října kdy jste byli zvoleni získat
nějaké informace týkající se chodu řízení obce
Ing. J. Sevald - určitě příjdu zítra v 10.00 hodin
- je nutná inventarízační komise, která zjistí stav věci
Huml M. - dávám návrh, aby se zastupitelstva obce konala v této místnosti a
účast byla taková jaká dnes.
Ing. J. Sevald - nechci nic tajit
- chci, aby jednou za 14 dní seděl někde právník a zadarmo mohl
poradit občanům
- důchodci - doprava autem k doktorovi
- chtěl bych, aby bylo zastupitelstvo akční
- občané informováni o jednáních ZO
Taušová J. - každá pozvánka na ZO se vyvěšuje na úřední desce OÚ,
ve vývěskách, na elektronické úřední desce
Stupková Hana - kdo jste byl někdy na jednáních zastupitelstva
Mrzí mně, jak se rozdělujete na tábory.
Ing. J. Sevald - nechci nic rozdělovat, chci dávat dohromady

obce?

obec.

Huml Vlastimil - byli jsme domluveni na schůzku 3 dny před konáním
ustavujícího zasedání - nepřišli jste
Jedlička P. - já jsem měl napsáno

v úterý.

J. Kolář - nebyl určen den, ale 3 dny předem, tak si každý spočítá
Ing. J. Sevald - věřím, že se to vše uklidní, osobně já nepracuji jsem tu pro lidi
Mgr. J. Musílek - pozval zastupitele
Dalších diskutujících

ad 6. Závěr - předsedající

do školy

nebylo.

jednání zastupitelstva

obce v 19.30 hod. zakončil.
Zapsala: Jana Taušová

Cheznovice, 12. 11.2010
Ing. Jan Sevald
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