
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 1. března 2011

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 jednání
zastupitelstva místostarostce Ivaně 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 21. 2. 2011
do 1. 3. 2011 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 Josefa Humla a Bohuslavu Šlapákovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Humla a
Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

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

Usnesení č. 35 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 vypuštění bodu 17 - Uzavření smlouvy o pronájmu
- ubytovna Lidového domu čp. 193.

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



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující upravený program jednání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Zástupce Lesospolu Zbiroh - seznámení s hospodařením v obecním lese v 2010
4. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
5. Výsledky hospodaření obce Cheznovice za rok 2010
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2010
7. Závěrečná zpráva o inventarizaci za rok 2010
8. Schválení ceníku služeb OÚ Cheznovice
9. Schválení aktualizované smlouvy - "pojištění podnikatelských rizik", pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - Multicar
10. Schválení dodatku č.1I2011 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
11. Schválení vybudování veřejného osvětlení -lokalita "Štochl" dle přiložené

Cenové rekapitulace zpracované firmou Elektro H +H s.r.o. + projekt (spojeno
se zakázkou pro ČEZ, kterou si financuje p. Štochl).

12. Souhlas s provedením pr~cíyodrobného průzkumu na pozemku 692/1 obcí Olešná
13. Pronajmutí prostor za OU Ceskomoravskému svazu chovatelů poštovních

holubů základní organizace Cheznovice
14. Schválení příspěvků organizacím: Cheznovanka 1 000,- Kč, Fotbalový klub FC

Cheznovice 62 000,- Kč, Český svaz žen 2 000,- Kč, Svaz dobrovolných hasičů
5 000,- Kč, stolní tenis FC Cheznovice 1 000,- Kč

15. Nákup "párty stanu" za cca 40000,- Kč
16. Zadání vypracování projektu LD - Dr. Julius Rusňák - 30 000,- Kč
17. Příspěvek policii ČR 5 000,- Kč - příspěvek na kontrolní výjezdy do obce

Cheznovice
18. Schválení vypracování územního plánu pro obec Cheznovice
19. Oprava silnice kolem Zbirožské a.s.
20. Diskuse
21. Závěr

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

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

ad 3. Zástupce Lesospolu Zbiroh pan Jansa seznámil s hospodařením v obecním lese
v roce 2010.

stručně shrnul hospodaření v obecním lese od 1. 4. 2007, kdy byla podepsána
na základě výběrového řízení Nájemní smlouva mezi Lesospolem Zbiroh s.r.o.
a Obcí Cheznovice do současnosti.
předal starostovi obce číselníky těžby dřeva od začátku nájmu.
zisk pro obec v roce 2007 -197560,- Kč, v roce 2008 - 434181,- Kč, v roce
2009 - 394380,- Kč a v roce 2010 - 686772,- Kč.



Hospodaření v obecním lese Lesospolem Zbiroh v roce 2010.
Zisk pro obec ve výši 686. 772,- Kč.
Doplatek z této částky 288.748,- Kč bude doplacen do 31. 3. 2011.

Dodatek č. 4 pro rok 2011 k Nájemní smlouvě, uzavřené 3.4.2007,
nájemné stanovuje pro rok 2011 ve výši 426,- Kč za 1 ha, splatnost do 31.3., 30.6.,
30.9. a 31. 12. příslušného kalendářního roku. a pověřuje starostu jeho
podepsáním.

Zodpovídá: starosta
Termín: 15. 3. 2011

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje:
a) Hospodaření v obecním lese Lesospolem Zbiroh v roce 2010.

Zisk pro obec ve výši 686. 772,- Kč.
Doplatek z této částky 288.748,- Kč bude doplacen do 31. 3. 2011.

b) Dodatek č. 4 pro rok 2011 k Nájemní smlouvě, uzavřené 3.4.2007,
splatnost do 31.3., 30.6., 30.9. a 31. 12. a pověřuje starostu jeho podepsáním.

Zodpovídá: starosta
Termín: 15. 3. 2011

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

Usnesení č. 37 bylo schváleno.

ad 4. Zpráva z jednání kontrolního výboru
víz. přílohou zápisu

Zprávu podal předseda kontrolního výboru Milan Huml.

Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí. Nikdo neměl připomínek.

ad 5. Výsledky hospodaření obce Cheznovice za rok 2010.
víz přílohou zápisu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje dle ust. §38 zákona č. 128/2000 Sb.,
(obecní zřízení) a dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění
pozdějších předpisů



Hospodaření obce za I. - XII. 2010

celkové dosažené příjmy po konsolidaci:
skutečné výdaje po konsolidaci:

7.921. 237,98 Kč
6. 698. 420,53 Kč

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 1. 222. 817,45 Kč

Stav finančních prostředků obce k 31. 12.2010:

běžný účet v KB:
z toho Fond na obnovu
infrastruktury vodovodu na účtu 419:
účet u PS:

2. 066. 322,72 Kč

90. 000,-- Kč
389. 628,89 Kč

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

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

ad 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok 2010

Kontrolu provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický,
oddělení přezkoumávání obcí a kontroly Plzeň, a to bez výhrad.

Zastupitelé vzali zprávu na vědomí, s tím, že bude součástí Závěrečného účtu
za rok 2010.

ad 7. Závěrečná zpráva o inventarizaci za rok 2010.
Zprávu předložila předsedkyně inventarizační komise paní Marie Stupková.

přílohou zápisu
místostarostka upřesnila pro občany důvody vyřazení jednotlivých
vyřazených věcí.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce
za rok 2010.

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

Usnesení č. 39 bylo schváleno.



ad 8. Ceník služeb Obecního úřadu Cheznovice :

Žebřík výsuvný
Žebřík hliníkový
Míchačka
Kopírování - černobílá kopie

barevná kopie
Jízda - Multicar - Mýto

Těškov
Zaječov

50,- Kč/ den
30,- Kč/den
50,- Kč/den

2,- Kč/ stránka
4,- Kč/ stránka
200,- Kč
250,- Kč
250,- Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje ceník služeb dle přílohy zápisu.

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

Usnesení č. 40 bylo schváleno.

ad 9. Aktualizovaná smlouva - "pojištění podnikatelských rizik", pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - Multicar.

Zastupitelé neměli ke smlouvám připomínek.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje aktualizaci Pojistné smlouvy

a) č.8602821262 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7
KOOPERATIVA IC: 47116617 . Pojistné za pojistné období 19827,- Kč.

b) č, 6275789554 pojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla
MUL TICAR - roční pojistné 6940,- Kč.

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

Usnesení č. 41 bylo schváleno.

ad 10. Dodatek č. 112011ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti.



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti - příspěvek ve výši 45060,- Kč a pověřuje starostu jejím
podepsáním.

Zodpovídá: starosta
Termín: 15. 3. 2011

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

Usnesení č. 42 bylo schváleno.

ad 11. Vybudování veřejného osvětlení - lokalita "Štochl" dle přiložené Cenové
rekapitulace zpracované firmou Elektro H+H s.r. o. + projekt.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Cenovou nabídku na vybudování
veřejného osvětlení - lokalita "Štochl" číslo akce 11/002.
firma: Elektro H+H s.r.o.

Rokycanská 61/173
31200 Plzeň

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

Usnesení č. 43 bylo schváleno.

ad 12. Podrobný průzkum - voda na pozemku 692/1 k.ú. Cheznovice obcí Olešná.
průzkumný vrt na náklady Obce Olešná k případnému připojení
vodovodu pro 21 domků.

zastupitelé vzali informaci bez připomínek na vědomí.

ad 13. Pronajmutí prostor za OÚ ČMSCH ZO Cheznovice.
viz žádost čj. 68/2011

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje pronajmutí 2 místností za OÚ
Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, základní organizace
Cheznovice.

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

Usnesení č. 44 bylo schváleno.



ad 14. Příspěvky organizacím.

Příspěvky pouze pro místní organizace, mimo obec ne.

ávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje finanční příspěvek ve výši:
1 000,- Kč - dechové hudbě Cheznovance
62 000,- Kč - Fotbalovému klubu FC Cheznovice
2 000,- Kč - ČSŽ za Cheznovice
5 000,- Kč - SDH Cheznovice
1 000,- Kč - Klubu stolních tenistů FC Cheznovice

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

Usnesení č. 45 bylo schváleno.

ad 15. Nákup "Párty stanu"
cenová relace cca 40 000,- Kč

hasiči zakoupí set - stoly a lavice, budou mít ve své správě spolu se
stanem

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje nákup "Párty stanu".

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

Usnesení č. 46 bylo schváleno.

ad 16. Zadání vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce restaurace LD.
Dr. Julius Rusňák - 30000,- Kč

starosta seznámil s návrhy 3 projektantů, Dr. J. Rusňák připraví i se
stavebním povolením
nutná dotace - náklady cca 3 mil. Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje vypracování projektové dokumentace-
rekonstrukce restaurace LD - Dr. Juliusem Rusňákem, Těně.

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

Usnesení č. 47 bylo schváleno.



ad 17. Příspěvek Policii ČR na kontrolní výjezdy do obce.
starosta: 1. možnost --- 1000,- Kč/měsíc + placené výjezdy a zásahy

Městské policii Strašice
2. možnost --- 5000,- Kč za rok příspěvek Policii ČR Rokycany

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje finanční příspěvek Policii ČR ve výši
5000,- Kč

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

Usnesení č. 48 bylo schváleno.

ad 18. Územní plán pro obec Cheznovice

Obec Cheznovice se bude zabývat zpracováním územního plánu
ing. P. Savincová pověřena vyřizováním dokumentace k územnímu
plánu pro obec Cheznovice
Pořízení územního plánu prostřednictvím Městského úřadu Rokycany

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje pořízení územního plánu pro obec
Cheznovice prostřednictvím MěÚ Rokycany.
Spolupracovat s pořizovatelem je pověřena Ing. Pavla Savincová.

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

Usnesení č. 49 bylo schváleno.

ad 19. Oprava silnice kolem Zbirožské a.s.

vzhledem k velkému poškození silnice je nutná oprava
zatím tři nabídky, ale podle povětrnostních podmínek se vše upřesní
jednáno s ředitelem Zbirožské a.s. - příspěvek ve výši 50 %

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje opravu silnice kolem Zbirožské a.s.

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

Usnesení č. 50 bylo schváleno.



ad 20. Diskuse:

starosta - V. Mottl- do pracovního poměru i přes veškerou snahu nenastoupil
- internet - otázka ohledně umístění značky "Zákaz stání" na "Rafandě"
- nabídka pozemku u OÚ k prodeji
- "Cheznovák" - občasník - zajímají nás Vaše příspěvky
- T- Mobil - nájem 50 tis. Kč za rok
- rozhlas - dotace na bezdrátový rozhlas cca 300 tis. Kč
- rozbité veřejné osvětlení u "Triany" - viník škodu uhradil
- Ing. O. Stupka zaslal písemné připomínky na dnešní ZO
(přílohou zápisu)

- cesta se opraví
- průmyslová zona musí mít veškerá povolení
- potok - jednáno s Povodím Vltavy

- je třeba, když bude někdo stavět "na zelené louce", aby veškerá
infrastruktura byla na náklady stavebníka

Jedlička čp. 195 - příspěvek Policii ČR - já jsem pro, ale měli bychom vědět
za jaké zásahy, když chytnou 2 auta u OÚ, je to k ničemu

starosta - určitě se bude konkrétně jednat
Jedlička čp. 173 - upozornil jsem p. Špinera, že parkuje na autobusové

zastávce (pokuta 5000,- Kč) .... bohužel stojí na obecní
zeleni. Také se mi nelíbí jízda traktorem a autem, kdy řídí
jeho syn bez řidičského oprávnění - velké nebezpečí, je to
třeba řešit.

Stupka čp. 133 - čekárna u OÚ - při nepříznivém počasí fouká vítr a zahání
déšť, bylo by potřeba předělat boky čekárny

Huml čp. 154 - kdy bude otevřena sběrna? Sál LD - půjčování složkám
zadarmo a soukromníkům jak?

místostarostka - na sběrnu se zeptáme. Nájem za akci v sále stanovena na
300,- Kč - je to pro lidi z Cheznovic, vyšší nájem = nebudou
akce. Mladí nemají kam jít. Starosta s panem Jedličkou byl v
parku u OÚ navštívit místní mládež - řekli - katastrofa.

Stupka čp. 89 - proč prodávat pozemek u OÚ, na zahradě se může postavit
hasičárna, která je nyní v záplavové oblasti. To tak nutně
obec potřebuje peníze? Mladým se nezabrání tam chodit,
poničí i plot. Pozemek se prodá jen jednou.

starosta - peníze potřebujeme pořád, nevíme co bude za 5 let, ale stavba
hasičárny je nesmysl vzhledem k nerovnosti terénu - bezpečnost
a vůbec způsobu vjezdu- nelze vjíždět od zastávky

Stupková čp. 133 - chci poděkovat za jednání zastupitelů, že zaparkovaná
auta v naší ulici už nejsou

starosta - povolení zabránění vjezdu kamionům do naší obce je dlouhodobá
záležitost

Huml čp. 154 - rekonstrukce restaurace v LD - bude někde zveřejněno, aby
se mohli občané vyjádřit? Já s tím nesouhlasím.

starosta - jsou podmínky (vchod, předzahrádka, záchody), které se musí při
získání dotace přísně respektovat a dodržovat.
Jsi Ty ( Huml čp. 154) schopen dotaci sehnat?

Huml čp.164 - Míro (čp. 154), když si budeš vymýšlet jak to chceš Ty, tak to
budeš muset zaplatit.



starosta - jsou regule, které nejdou obejít - dotace má své podmínky
dodržení, v návrhu projektu p. Rusňáka jsou minimální stavební
úpravy

Huml čp. 134 - jaké bude topení?
místostarostka - klimatizační jednotka

ad 21. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil ve 20.10 hodin.

Zapsala: Jana Taušová

Ing. Jan sev~ld 7(} f _
starosta #~ ,

,
Ivana Blahovco r

místosta

Ověřovatelé: dtY
@,u j tJ _/J~/j.


