
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 31. 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 23. 3. 2011
do 31. 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 Vlastimila Humla a Libora Marka
zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu VL. Humla , L. Marka,
zapisovatelem Janu Taušovou.

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

Usnesení Č. 51 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. Dále požádala o rozšíření programu o bod 6a - V případě
poskytnutí dotace bude zahájena přestavba LD dle řádného výběrového řízení a
6b - Schválení smlouvy o externí pomoci.
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dala hlasovat o rozšířeném 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. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4. Schválení rozpočtu pro rok 2011
5. Schválení "Rozpočtového procesu obce Cheznovice v roce 2011"
6. Schválení zpracování projektu "Zateplení objektu ZŠ a MŠ s výměnou zdroje

tepla" cca 100000,- Kč.
6a. V případě poskytnutí dotace bude zahájena přestavba LD dle řádného

výběrového řízení
6b. Schválení "Smlouvy o externí pomoci"
7. Schválení "Smlouvy o přezkoumání hospodaření obce" firma K KREDIT s.r.o.
8. Schválení "Smlouvy o zřízení věcného břemene - parcela 1428/124 - zemní kabel
9. Schválení" Vymezení zastavěného území obce Cheznovice"
10. Žádost o koupi obecního pozemku - P. Čepelák
11. Schválení Organízačního řádu obce Cheznovice, Povodňového plánu obce

Cheznovice.
12. Výběr dodavatele rekonstrukce veřejného rozhlasu
13. Jmenování velitele JSDH Cheznovice - p. Huml Josef
14. Diskuse
15. Závěr

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

Usnesení č. 52 bylo schváleno.

ad 3. Usnesení z minulého jednání ukládalo dva úkoly - usnesení č. 37 - podepsání
Dodatku č. 4 pro rok 2011 k Nájemní smlouvě s Lesospolem Zbiroh,
usnesení č. 42 - podepsání Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti - obě splněna.

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 4. Schválení rozpočtu pro rok 2011
Rozpočet obce na rok 2011 - zveřejněn od 17.3.2011 na úřední desce OÚ
i v elektronické podobě, všichni zastupitelé se s rozpočtem seznámili podrobně.
avržený rozpočet je vyrovnaný, s celkovými příjmy 7. 293,48 tis. Kč

a stejně tak celkovými výdaji ve výši 7. 293,48 tis. Kč.
V dané lhůtě pro písemné připomínky k návrhu rozpočtu a ani ústně na zasedání
ZO nebyly žádné připomínky uplatněny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Cheznovice
v roce 2011:
celkové příjmy a výdaje 7. 293,48 tis. Kč



Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení č. 53 bylo schváleno.

Proti: O Zdržel se: O

ad 5. Projednána a stanovena kompetence starosty k provádění jednotlivých
opatření v roce 2011.

ávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje rozpočtový proces obce Cheznovice
v roce 2011

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

Usnesení č. 54 bylo schváleno.

ad 6. Schválení zpracování projektu "Zateplení objektu ZŠ a MŠ s výměnou zdroje
tepla".

financování pro obec v letošním roce cca 90 tis. Kč - přislíbení dotace, řešení
v kompetenci ředitele PO ZŠ a MŠ Mgr. Jana Musílka
nová střecha, tepelná čerpadla, fasáda a okna
zastupitelé se podrobně se situací seznámili a nikdo neměl námitek

ávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje zpracování projektu "Zateplení
objektu ZŠ a MŠ s výměnou zdroje tepla".

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

Usnesení č. 55 bylo schváleno.

ad 6a. V případě poskytnutí dotace bude zahájena přestavba restaurace LD dle řádného
výběrového řízení

důvodem dnešního schválení je časová reserva k vyřízení celého projektu
žádost o dotaci, v případě přidělení se může začít s přestavbou

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje, že v případě poskytnutí dotace bude
zahájena přestavba restaurace LD dle řádného výběrového řízení

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

Usnesení č. 56 bylo schváleno.



ad 6b. Schválení "Smlouvy o externí pomoci" pro získání dotace
multikara
firma Coutes Com pany s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1027/20
17074 Praha 7
IČ 285 90 228

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje "Smlouvu o externí pomoci" -
multikara.

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

Usnesení č. 57 bylo schváleno.

ad 7. Schválení "Smlouvy o přezkoumání hospodaření obce"
firma K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č. 370
Na Roli 25
466 01 Jablonec nad Nisou
cena 16. 000,- Kč bez DPH
poradenská činnost i v průběhu roku

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Smlouvu o přezkoumání hospodaření
obce" firmou K KREDIT s.r.o.

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

Usnesení č. 58 bylo schváleno.

ad 8. Smlouva o zřízení věcného břemene - parcela 1428/124 - zemní kabel
nikdo ze zastupitelů neměl připomínek
jedná se o parcelu pana Václava Štochla

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje "Smlouvu o zřízení věcného břemene -
parcela 1428/124 - zemní kabel

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

Usnesení č. 59 bylo schváleno.



ad 9. Vymezení zastavěného území obce Cheznovice
nahrazuje do roku 2015 Urbanistickou studii
na hranicích obce se na sousedních pozemcích může stavět
starosta: v případě rozšíření hranic mimo současný stav, obec nebude

poskytovat finanční prostředky na infrastrukturu případných
nových parcel ( každý stavebník si uhradí sám)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Vymezení zastavěného území obce
Cheznovice

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

Usnesení č. 60 bylo schváleno.

ad 10. Žádost o koupi obecního pozemku - P. Čepelák
zastupitelé seznámeni se situací a nevidí důvod obecní pozemek prodávat

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice neschvaluje Žádost o koupi obecního pozemku
- P. Čepelák

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

Usnesení č. 61 bylo schváleno.

ad 11. Organizační řád obce Cheznovice a Povodňový plán obce.
jde o aktualizování informací
vše je vyvěšeno ve vývěskách OÚ
zastupitelé neměli připomínek

ávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje aktualizaci Organizačního řádu obce
Cheznovice a Povodňového plánu obce.

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

Usnesení č. 62 bylo schváleno.

ad 12. Výběr dodavatele rekonstrukce veřejného rozhlasu
zastupitelé vybírali ze 4 dodavatelů
získaná dotace z KÚ PK ve výši 240 tis. Kč
bezdrátový rozhlas a zpomalovací značky
vybrána firma: SOFT - RADIO s.r.o.

Železniční 28
32600 Plzeň



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje dodavatele na rekonstrukci veřejného
rozhlasu - firma: SOFT - RADIO s.r.o.

Železniční 28
32600 Plzeň

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

Usnesení č. 63 bylo schváleno.

ad 13. Jmenování velitele JSDH Cheznovice :
s účinností od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou jmenuje Obec Cheznovice zastoupená
starostou obce Ing. J. Sevaldem na základě § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
pana Josefa Humla, nar. 28. 7. 1988, bytem Cheznovice 263 velitelem jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Cheznovice.

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 14. Diskuse:
starosta: - kontrola České inspekce ŽP Praha na lesním majetku obce

Cheznovice - nebyly zjištěny nedostatky.
Tak jak na minulém zasedání říkal pan Krejčík, že je hospodaření v
obecním lese v nepořádku - není tomu tak, jak dokázala inspekce
- znovu podotýkám problém hasičů a jejich dotaci - v obci jsou
dobrovolní hasiči ( dotace) a Jednotka dobrovolných hasičů - nutná
ze zákona a její provoz součástí rozpočtu obce
-nákup stanu - připravuje se akce na pouť - Den s obcí a na
posvícení ,,50 let zpátky", kde stan bude potřeba
-bylo jednáno s Policií ČR - oddělení Rokycany a Beroun ohledně
průjezdu kamionů přes obec - osadí se značky zákazu
-vyčištění potoka - pracovníci Povodí Vltava na základě jednání
provedli vyřezání náletů v korytě potoka
-oprava silnice kolem Zbirožské a.s. nestála obec ani korunu a je
dohoda s firmou Skanska, že po skončení objížďky bude silnice
dána do původního stavu
-LD je rozjednaná dotace, v případě poskytnutí bude zahájena
rekonstrukce
-žádosti o opravu cest v obci-zatím z finančních důvodů se
opravovat nebudou, pouze má naději cesta "v Rokli", kde je situace
neúnosná
-hasiči si budou vybírat 500,- Kč za parkování kamionů
-ubytovna LD zatím se nedaří uzavřít smlouvu s nájemcem
-park u OÚ je oplocen, a tím se zatím podařilo odstranit možnost
nepořádku způsobený mládeží
-kontejner na trávu - je v jednání, kolik to bude stát a zda je to
realizovatelné - ohlídat možnost skládkování nepatřičných věcí



starosta: nové auto - zahájena bezplatná služba pro občany - odvoz k lékaři
do Mýta, je sjednáno s MUDr. Čadovou - ve středu po 9.00 hodině.
Pro občany to znamená, že se domluví na OÚ nejpozději v úterý
dopoledne, domluvit lze i vyzvednutí občana u svého domu.
Služba platí i na zubní, tam je potřeba přesná objednávka s MUDr.
Pohnánovou, zatím není dořešena sedačka pro děti.
V případě velkého zájmu občanů je možnost domluva s lékaři
i v pátek.

Balejová M. čp. 158 - u "Jam" je velká díra na silnici, chodí tam děti z MŠ a
je to nebezpečné - už jsem to říkala.

místostarostka - Ano, vím o tom a nezapomněla jsem. Není to díra, kam by
děcko mohlo spadnout, jsou tam dráty a na zabetonování se čekalo
na počasí. Opraví se co nejdříve.

Huml M. čp. 164 - problém se hřištěm s dotací musí být majetkem obce nebo
školy - v roce 1973 se vykoupilo od majitelů, ale nikdy nepřevedlo
ČSTV = SAZKA - insolvenční řízení, vše je zastaveno a dnes
nelze převést, může se přijít i o třetinu hřiště

Hošek čp. 229 - bylo by možné na webu obce zřídit službu odběr novinek?
místostarostka - pokusíme se zjistit
Kratochvíl čp. 148 - dotace musí být předfinancované ? V případě nedodržení

je to vrátit 5 milionů, setkal jsem se s vrácením dotace
starosta - ani jedna, kterou máme rozjednanou nemusí být předfinancovaná,

na plnění dotace jsou určité podmínky, které dodržíme, aby
nevznikl žádný problém, z tohoto důvodu i soukromý audit aby bylo
papírově vše v pořádku

Hošek čp. 229 - s rozhlasem a značkami souhlasím, ale co ta multikara?
Spočítal někdo co bude stát příslušenství a provoz?

starosta - dohoda s Konšelem - starostou Mýta - část údržby i v Mýtě ,
dotace je podmíněna počtem čištěných kilometrů. Věřím, že se vše
povede, při dodržení potřebných podmínek.

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

ad 15. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.30 hodin.

Zapsala: Jana Taušová
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