
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 22. prosince 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 a předal řízení místostarostce
I. Blahovcové.

Ta 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 15. 12.2010
do 22. 12.2010 včetně. 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).

Ověřovateli zápisu navrhla P. Jedličku, Mgr.B. Šlapákovou a zapisovatelem
Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu P. Jedličku,
Mgr. B. Šlapákovou a zapisovatelem Janu Taušovou.

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

Usnesení č. 28 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 a požádala o rozšíření programu o bod 7a. - Odměny
neuvolněných členů ZO s účinností 1. 1. 2011.

Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly, a proto předsedající dala
hlasovat o návrhu programu.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2011
4. Kalkulace pitné vody pro rok 2011
5. Schválení rozpočtového opatření č. 10
6. Pronajmutí prostor za Lidovým domem
7. Pověření k vypracování a řešení územního plánu obce Cheznovice

Ing. P. Savincová
7a. Odměny neuvolněných členů ZO platné od 1. 1. 2011
8. Diskuse
9. Závěr

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

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

ad 3. Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2011
viz přílohou zápisu
nikdo ze zastupitelů obce neměl připomínky

ávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2011.

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

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

ad 4. Kalkulace pitné vody pro rok 2011

viz. přílohou zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kalkulaci pitné vody pro rok 2011.
Cena pitné vody 17,- Kč/m3.

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

Usnesení Č. 31 bylo schváleno.



ad 5. Rozpočtové opatření č. 10
viz. přílohou zápisu
po zdůvodnění potřebných změn rozpočtu neměl nikdo žádné připomínky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 10

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

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

ad 6. Pronajmutí prostor za Lidovým domem
prostor dvou místností + terasa za LD (altánek)
odpovědné osoby: Martin Blahovec, David Huml a Jan Hrabák
podmínky zapůjčení prostor - viz přílohou zápisu

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

ad 7. Pověření k vypracování a řešení územního plánu Obce Cheznovice
pověřena Ing. P. Savincová

ávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice pověřuje Ing. P. Savincovou k vypracování a
řešení územního plánu Obce Cheznovice.

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

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

ad 7a. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva Obce Cheznovice - dle Nař. Vlády
č. 375/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů - účinnost od 1. 1. 2011

poskytnuté měsíční odměny dle přílohy zápisu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů
ZO dle přílohy.

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

Usnesení č. 34 bylo schváleno.



ad 8. Diskuse:
starosta - bod 7 : Ing. P. Savincová je předsedkyní stavebního výboru,

v minulosti se mohla dostat dotace 90% - bohužel nebyla
využita a je to akce za 740 tis. Kč .
Musí být určen člověk pro kompletní zpracování územního.
plánu- je to práce s MěÚ Rokycany - projekty.
Občané budou 2x do roka seznámeni s průběhem příprav.

právník: leden na ÚD bude 1 týden dopředu úřední hodiny
právníka - poradenská služba na OÚ po dobu 3 měsíců
na 3 hodiny měsíčně.

obecní stránky: diskuse se starostou = forum, já budu odpovídat
pouze na slušné otázky, napište tam co je třeba
zlepšit, jak si představujete jejich obsah.

poštovní schránka: pane Holý, už tam je.
rozhlas a osvětlení: pověřil jsem pana VI. Humla ---- nabídky.

Rozhlas - rekonstrukce za 300 tis. Kč a představa
dohromady s osvětlením za 800 tis Kč.
Dotace žádost do 28. 1. 2011 - 500 tis. Kč.

Lesospol : otázka smlouvy - do roku 2015
Lesní stráž stanovíme pro k.ú. Cheznovice a k.ú. Olešná.
S Lesospolem se budu 4x za rok scházet a jednat.

Spolupráce s OÚ : od 1. 2. 2010 bude 5 lidí z Úřadu práce
Rokycany na veřejně prospěšné práce, bude to úspora za
sekáče - 4 h za 400-500 tis.Kč proti 5 lidí na 8 hodin placené
z Úřadu práce Rokycany.
Elektrikář v obci - p. J. Švihla ml.

Stanovení pravidel půjčování majetku - místností obce - bude pro
organizace obce zdarma, pro podnikatele se stanoví
sazba za 1 kW spotřebovanou - placená služba-nájem

( místostarostka I. Blahovcová - Ing. M. Stup ková má za
výstavu zaplaceno, aby nedošlo k pochybnostem)

Auto pro návštěvy k lékaři se bude splácet 4 a půl roku, bude
fungovat až od března, zastupitelé si musí dodělat zkoušky.

Příspěvky organizacím - spíše preferuji, aby příspěvky byly
poskytnuty pouze obecním organizacím.

Marek Libor - snažíme se pronajmout prostory v LD - bude to asi problém.
Krejčík Zdeněk - já bych tolik nejásal po schůzce s Lesospolem, nejsou zde

prováděny prořezávky a probírky, kalkulace těžby je
špatná, neinvestuje se nic do cest, porušili Smlouvu oddílu,
já bych jim dal výpověď, protože je stejně nedohoníme - ani
stráž.

starosta - existuje současný stav, budeme ve spolupráci s Vámi dále řešit
s Lesospolem.

Krejčík Zdeněk - Smlouva je katastrofa, okamžitě bych odstoupil.
starosta - chci, aby na odbornost působil výbor životního prostředí,

musíme se s tím poprat a jednat.
Holý Václav - od nového roku je v platnosti vyhláška o čištění a kontrole

komínů, co na to naši hasiči?
Šubrt Zd. - čistit se musí vícekrát do roka o stavu komínu musí být potvrzení

od kominíka.



Taušová J. - na okrese je kompetentní pouze p. Jelínek, myslím ze Skomelna,
který může vydávat odborné potvrzení.

Tauš M. - je to snad věc každého, kdo má komín a ne obce, obec si ručí za
komíny ve svém majetku.

Huml Miroslav - altánek - to pronajímáte tak jak je to?
starosta - dají to do pořádku co si to pronajali.
I. Blahovcová - dají to do pořádku i když to nezavinili, budou dělat běžnou

údržbu vnitřku a okolí.
Jedlička P. - ze soboty na neděli byla policejní akce v LD, dozvěděl jsem se, že

já se starostou jsme se na tom měli podílet.
Zjistím-Ii kdo to řekl, podám trestní oznámení.

starosta - mě o tom nikdo neinformoval, mě osobně a zastupitelstvo asi nikdo
nevolil, abychom dovolili mladistvým pití alkoholu - rozeslal jsem
dopisy provozovnám o zákazu podávání alkoholu mladistvým -
nechal jsem kolovat zprávu

Huml Miroslav - počítáte s cestou u JZD ?
starosta - jak budeme mít peníze - když ušetříme můžeme si dovolit opravit

cestu, osadíme cedule pro kamiony.
Huml P. - plán rekonstrukce restaurace?
starosta - jsou osloveni projektanti a nevím co se povede uskutečnit

i finančně, v příštím roce bych rád toto realízoval, chtěl bych, aby to
byl slušný podnik.
Je rozhodnuto porážet strom u čp. 10 - je vydáno rozhodnutí -
havarijní stav, bude se porážet 23. 12. - dřevo za úklid zadarmo
pro VI. Mottla.

I. Blahovcová - informace - auto u čp. 151 je odtaženo, inventury majetku
obce budou probíhat od 4. do 15. ledna 2011,
na OÚ se neúřaduje od 23. 12. do 2. 1. 2011.

ad 9. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce s přáním hezkých svátků
ukončil v 19.30 hodin.

Zapsala: Jana Taušová

OBEC CHEZNOVICE
se sídlem

338 06 Cheznovice 16
1Č 00258750

Ing. Jan Sevald . VI Jl;r{J L---
starosta () i{'a

Ověřovatelé:

Ivana B1~vcová
míst~ro~
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