
ZÁPIS

z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice,
podle § 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010

od 18.30 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

Přítomni: Ing. J. Sevald ,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml,
P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - předsedající schůze v 18.30 hodin.

Konstatoval, 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 18. 11.2010
do 25. 11.2010 včetně. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Ověřovateli zápisu navrhl Milana Humla a Libora Marka
a zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Milana Humla a Libora
Marka a zapisovatelem Janu Taušovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

ad 2. Určení návrhové komise
Předsedající navrhl, aby složení návrhové komise bylo totožné s ověřovateli.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje návrhovou komisi ve složení
Milan Huml a Libor Marek

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 14 bylo schváleno.



ad 3. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce.
Jedlička P. požádalo zařazení bodu 11a - Umístění elektronického radaru v obci
Starosta požádalo zařazení bodu 12a - Nákup automobilu.
Poté dal hlasovat o rozšířeném návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Určení návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo e)

a) Určení počtu členů finančního výboru a jeho členů
b) Volba předsedy finančního výboru a jeho členů
c) Volba předsedy kontrolního výboru a jeho členů

5. Zřízení školského, kulturního a sociálního výboru, výboru pro životní
prostředí, výbor stavební a územního plánování
a) Určení počtu členů výboru školského, kulturního a sociálního, volba jejího

předsedy a členů výboru
b) Určení počtu členů výboru pro životní prostředí, volba jejího předsedy a

členů výboru
c) Určení počtu členů výboru stavebního a územního plánování, volba jejího

předsedy a členů výboru
6. Jmenování povodňové komise (§ 78 zákona o vodách)
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

( § 72 zákona o obcích)
8. Schválení výše poplatku za odpady pro rok 2011 na základě rozúčtování

nákladů v roce 2010
9. Rozhodnutí o navýšení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Cheznovice v roce 2010

( dopis č.j. 61/2010 + Rozpočtové opatření č. 8)
10. Schválení rozpočtového opatření č. 9
11. Projednání návrhu o omezení nákladní dopravy přes obec Cheznovice

úpravou dopravního značení na Těňských křižovatkách
11a. Umístění elektronického radaru v obci
12. Projednání návrhu na zajištění bezplatné právní poradny pro občany
12a. Nákup automobilu
13. Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na architekta pro

rekonstrukci restaurace v Lidovém domě
14. Diskuse
15. Závěr

Předsedající vyzval zastupitele ke sdělení svého stanoviska k návrhu usnesení.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 15 bylo schváleno.



ad 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo e)
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
Předsedající podal návrh, aby finanční a kontrolní výbor se skládal
z předsedy a 2 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schválilo složení fmančního a kontrolního výboru

předseda a dva členové.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

b) volba předsedy finančního výboru a jeho členů
Návrh předsedajícího aby do finančního výboru byl zvolen Marek Libor jako
předseda a členové Jedlička Miloslava Humlová Jaroslava.

Nikdo jiný žádný návrh nepodal, předsedající navrhl usnesení a dalo něm
hlasovat.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo e)
zákona o obcích určuje předsedu finančního výboru Libora Marka, členy výboru
Jedličku Miloslava a Humlovou Jaroslavu.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

c) volba předsedy kontrolního výboru
Návrh předsedajícího - předseda kontrolního výboru Milan Huml, Stupková
Marie a Vlastimil Huml jako členové.
Jiný návrh nikdo nepodal.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo e)
zákona o obcích určuje předsedu kontrolního výboru Milana Humla,
členy Marii Stupkovou a Vlastimila Humla.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 18 bylo schváleno.



ad 5. Zřízení školského, kulturního a sociálního výboru, výboru pro životní prostředí,
výboru stavební a územního plánování
a) určení počtu členů výboru školského, kulturního a sociálního, volba jejího

předsedy a členů výboru
Návrh předsedajícího aby počet členů výboru byl pět. Jejím předsedou Mgr.
Bohuslava Šlapáková, členky Blanka Fischerová, Jana Palková, Miluše Jedličková,
Jarmila Humlová.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice souhlasí, aby počet členů výboru ŠKS byl pět.
Předsedou ŠKS výboru zvolilo Mgr. Bohuslavu Šlapákovou a členy Blanku
Fischerovou, Janu Palkovou, Jedličkovou Miluši a Humlovou Jarmilu ..

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 19 bylo schváleno.

b) určení počtu členů výboru pro životní prostředí, volba jejího předsedy a členů
výboru

Návrh předsedajícího - počet členů výboru tři. Předsedou navrhuji Pavla
Jedličku, členy Lubomíra Jedličku a Zdeňka Krejčíka.
Nikdo jiný žádný návrh nepodal.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice souhlasí, aby počet členů výboru pro životní
prostředí byl tři.
Předsedou výboru pro životní prostředí zvolilo Pavla Jedličku a členy
Jedličku Lubomíra a Krejčíka Zdeňka.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

c) určení počtu členů výboru stavebního a územního plánování, volba jejího
předsedy a členů výboru

Návrh předsedajícího, aby byl počet členů výboru - tři.
Předsedou výboru navrhuji Ing. P. Savincovou, členy J. Koláře a Ing. R. Karáska

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice souhlasí, aby počet členů komise stavební a
územního plánování byl tři.
Předsedou výboru stavebního a územního plánování zvolilo Ing. P. Savincovou a
členy J. Koláře a Ing. R. Karáska.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: 1

ing. P. Savincová
Usnesení č. 21 bylo schváleno.



ad 6. Jmenování povodňové komise (§ 78 zákona o vodách)
Ing. J. Sevald starosta obce, který je předsedou povodňové komise za zákona
o obcích, dále jmenoval jejími členy J. Humla a M. Tauše.

Zastupitelé vzali toto jmenování bez připomínek na vědomí.

ad 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
( § 72 zákona o obcích)

jmenný seznam a výše odměn přílohou tohoto zápisu.
odměny se budou vyplácet od 1. 12. 2010

Blahovcová I. - místostarostka konkrétně přečetla seznam členů zatupitelstva a
výše jejich odměn. Dále konstatovala, že neuvolněný starosta obce bude dostávat
měsíční odměnu ve výši 19570,- Kč - z toho 10.000,- Kč poukáže na fond starosty,
z něhož bude dotovat organizace a akce v obci.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích) v platnosti od 1. 12. 2010.
Člen zastupitelstva + předseda komise 1340,- Kč/měsíčně
Člen zastupitelstva + člen komise 1030,- Kč/měsíčně
Neuvolněný starosta 19570,- Kč/měsíčně

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 22 bylo schváleno.

ad 8. Schválení výše poplatku za odpady pro rok 2011 na základě rozúčtování nákladů
v roce 2010

viz příloha tohoto zápisu.
místostarostka - I. Blahovcová podala přehled plateb na základě rozúčtování
nákladů v roce 2010 kde skutečné náklady na 1 obyvatele činí 520,- Kč a
navrhla poplatek pro rok 2011 ve výši 500,- Kč.
nikdo žádný jiný návrh nepodal

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje výši poplatku pro rok 2011 = 500,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 23 bylo schváleno.



ad 9. Rozhodnutí o navýšení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Cheznovice v roce 2010
( dopis č.j. 61/2010 + Rozpočtové opatření č. 8)

místostarostka podrobně seznámila s dopisem č.j. 61/2010 - ředitele PO ZŠ a
MŠ a zdůvodnila Rozpočtové opatření č. 8.

Zastupitelé k Rozpočtovému opatření č. 8 neměli připomínek
(Rozpočtové opatření č. 8 - viz. příloha zápisu)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje navýšení rozpočtu § 3113 položka 5331
o 44 tis. Kč pro PO ZŠ a MŠ na pokrytí zvýšení cen energií + Rozpočtové
opatření č. 8.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

ad 10. Rozpočtové opatření č. 9
viz. přílohou zápisu
po zdůvodnění potřebných změn rozpočtu neměl nikdo žádné připomínky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

ad 11. Projednání návrhu o omezení nákladní dopravy přes obec Cheznovice úpravou
dopravního značení na Těňských křižovatkách

starosta - kamiony zbytečně projiždějí Cheznovicemi budeme řešit
s dopravním inspektorátem

Huml VI. - toto značení už se s dopravním inspektorátem projednávalo
zastupitelé vzali na vědomí

ad 11a. Umístění elektronického radaru v obci Cheznovice
starosta - chceme dát na začátek a konec obce elektronický radar
Jedlička P. - statistika snížení nehodovosti
starosta - bude probíhat výběrové řizení dle nabídek
Kolář čp. 140 - Cheznovice ale mají tři vjezdy do obce

Zastupitelé se dále nevyjádřili a tuto informaci vzali na vědomí.



ad 12. Projednání návrhu na zajištění bezplatné právní poradny pro občany
starosta - kdokoliv by z občanů přišel, poradí s půjčkami, pracovními

poměry, prodejem nemovitostí, ... atd.
mám v plánu zkusit právní služby pro občany 3 hodiny měsíčně po dobu 3
měsíců, poté vyhodnotíme a uvidíme co dál
3 h = 1500,- Kč nákladem obce - JUDr. Čelechovský z Rokycan

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje návrh na zajištění právní poradny
pro občany - JUDr. Čelechovský - 3 hodiny/měsíčně za 1500,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

ad 12a. Nákup automobilu
starosta - navrhuji zakoupení automobilu pro občany na lékařské prohlídky

do Mýta (omezení pro občany starší 60 let a matky s dětmi)
-za 220 tis. Dacie 7 místná - splátky -leasingová smlouva na 4 roky
- od 15. února je možnost u lékařů dohodnuta časová dostupnost

= přednostní ošetření
-auto bude vybaveno GPS - využití i pro zastupitele na školení

- Ing. Savincová - Kdo bude dělat řidiče?
- starosta - zaměstnanci a zastupitelé, nemůžeme si dovolit další výdaje

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje návrh starosty Ing. Sevalda na
zakoupení automobilu pro občany na lékařské prohlídky k praktickým lékařům
do Mýta.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: 1

Ing. P. Savincová

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

ad 13. Projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení na architekta pro
rekonstrukci restaurace v Lidovém domě
starosta:

např. pro toto jednání je zřízen stavební výbor
architekt navrhne peníze a čas realízace - dále se bude projednávat
výběrové řízení je dlouhodobé

Huml VI. - není možný pouze projektant?



starosta - architekt je projektant
Ing. Savincová - bude se řešit rekonstrukce LD odděleně? Co ubytovna?
starosta - dávám možnost Vám všem, aby jste se tam podívali

-je to vůbec ubytovna?
- může se to pronajmout jako kanceláře, kdyby měl někdo zájem
- na pokojích není sprcha ani záchod - kategorie do 300,- Kč

Zastupitelé vyslovili souhlas, aby se oslovil projektant na rekonstrukci restaurace
v Lidovém domě.

ad 14. Diskuse
Huml M. čp.154 - cedule na křižovatce u LD? Co když se zase něco stane?

Bylo už tam šest nehod.
Jedlička P. - vím o jakou se jedná křižovatku, je to místní komunikace, když

se osadí značkami jde o veřejnou komunikaci
Huml M. čp. 154 - přehlednosti prý pořezání keřů pomohlo, není to pravda.
Huml VI. - bylo místní šetření, jednání s Policií ČR a výsledkem je přehledná

místní křižovatka.
Kolář J. čp. 49 - opravdu křižovatka byla v místním šetření - platí pravidlo

pravé ruky
Huml. M. čp. 154 - opakuji, že už bylo 6 nehod - řešte to - chci vědět jak to

vyřešíte.
starosta - byl jsem ve Zbirožské a.s. a dohodnul protahování místních

komunikací
-koupili jsme radlici, budeme protahovat chodníky, pan Jedlička
s obecním traktů rkem, já se svým - vše bezplatně.

Huml M. čp. 154 - Jaké jste měli předání majetku od minulého vedení obce?
starosta - dostali jsme předání papírové, fyzické se uskuteční - program

inventur.
místostarostka - paní Stupková měla perfektně vše připravené, inventura

nejde realizovat ze dne na den, vše bude postupně

starosta - chci zřídit lesní stráž identicky s výborem životního prostředí
(kontrola aut v lese, těžba a jednání s Lesospolem)

Huml M. čp. 154 - co pracovní smlouvy, nejde rozhlas.
starosta - opravu rozhlasu budeme řešit, je to také otázka finanční a je to

spolu s internetem priorita.
Huml M. čp. 154 - dětské hřiště na zahradě u OÚ za 100 tisíc
Kolář J. - ty jsi někdy viděl, že je to dětské hřiště za 100 tis Kč?

Bývalá zahrada mateřské školky je schválená jako odpočinkový
park a už vůbec ne za 100 tis.

Huml M. čp. 154 - Co vy pane Jedličko (čp. 195) vždyť se to za Vás
schvalovalo.

Ing. Jedlička M. čp. 195 - Míro, opravdu to původně před 30 lety byla
zahrada pro mateřskou školku, že je to dětské hřiště jsem neslyšel
a skutečně to bylo děláno a realizováno jako odpočinkový park.



Huml M. čp. 154 - chtěl jsem hřiště za LD - nebylo mě vyhověno.
-altán se tam povedl, 2 roky říkám - shoří to a v pondělí se to stalo.
Nebýt M. Kratochvíla, tak to shořelo a měli jste pokoj, měli by jste
mu poděkovat.

starosta - viděl jsem to, budeme řešit náhradu škody viníkem.
místostarostka - chci poděkovat Z. Šubrtovi a M. Kratochvílovi za včasný

zásah.
-víme kdo tam chodil a ten nese zodpovědnost.

Stupková M. čp. 133 - odstěhoval se pan Balý čp. 151, stojí tam osobní auto
-chci, aby si ho odstranil - překáží.

- Dudlová čp.44 - řešilo se to několikrát a nic se nestalo.Pan Balý nereaguje.
- Holý V. čp. 58 - někteří lidé nemají na dvířkách poštovní schránky.

- bylo by potřeba přečíslovat domy aby čísla popisná byla
všechna a postupně za sebou

- Hochman čp. 63 - co moje cesta?
- starosta - musím nastudovat situaci, je to otázka financí.
- Palková D. čp. 156 - možnost kontejneru na objemný odpad lx za měsíc?

- možnost pytlování listí a obecní multikára je odveze
- starosta -likvidace odpadů je součást smluv, budeme teprve jednat.

ad 15. Závěr - předsedající jednání zastupitelstva obce v 19. 30 hod. zakončil.

Zapsala: Jana Taušová
Cheznovice, 26. 11.2010

Ověřovatelé: Lit- ~
I~l~~

Ivana Bla vcová
místos roStka


