
 
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  12. července 2011   
                od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

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

V. Huml  
 
  

ad 1.   Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce  
Ing. Jan Sevald  - předsedající schůze v 19.00 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 1. 6. 2011  
do 12. 6. 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  Libora Marka a Bohuslavu Šlapákovou,                                                                                     
zapisovatelem Janu Taušovou. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu L. Marka a B. Šlapákovou                                                               
zapisovatelem Janu Taušovou. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

           
Usnesení č. 75 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 zařazení bodu 6a. – Vypracování projektu – Hasičská   
zbrojnice – 1. patro za cca 20.000,-Kč do programu jednání.  
Pan P. Jedlička požádal o zařazení bodu 13a. Klubovna. 
Nikdo  další ze zastupitelstva neměl žádný návrh. 
Předsedající dala hlasovat o rozšířeném návrhu programu. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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 smlouvy o budoucí smlouvě – sloup na pozemku č. 1483/2 (výměna za 
železný) 

5. Smlouva na reklamní tabuli – Markéta Stupková – žádost schválena usnesením 
č. 436 dne 24.8.2010   

6. Schválení firmy „Stavební úpravy restaurace Cheznovice“  
      6a. Vypracování projektu – Hasičská zbrojnice – 1. patro za cca 20.000,- Kč  

7. Rozpočtové opatření č. 2 
8. Hospodaření obce I – VI. 2011 
9. Převod 100 000,- Kč do „Fondu pro obnovu vodovodu“ (rozdíl mezi náklady a 

ziskem z prodeje vody za rok 2010). 
10. Povolení přípojky vody na vlastní náklady na vodovodní řad obce Cheznovice firmě 

„Kovoprogres“ , Cheznovice 271 
11. Souhlas s rekonstrukcí střech a výměnou technologie dojírny dle přiložené žádosti – 

Zbirožské a.s. 
12. Změna člena finančního výboru - volba 
13.  Schválení nákupu 2 ks branek  
13a. Klubovna 
14. Diskuse  
15.  Závěr 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 76 bylo schváleno. 

 
 
ad 3.   Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly .  

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek. 
 
 

ad 4.   Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen 
            – sloup na pozemku č. 1483/2  (výměna za železný) 

- z bezpečnostních důvodů se vedení telefonu muselo umístit na nový sloup 
 

Návrh na usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení  
            věcných břemen s Telefonica Czech Republic, a.s.  140 22 Praha 4 Michle, Za  
            Brumlovkou 266/2  
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

  
Usnesení č. 77 bylo schváleno. 
 



ad 5.   Smlouva  na reklamní tabuli – Ing. Markéta Stupková, Cheznovice72,  
žádost schválena usnesením č. 436 dne 24. 8. 2010 
(viz. přílohou zápisu) 
 
 
Návrh na usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Smlouvu o umístění reklamní tabule  
 Ing. Markéty Stupkové, Cheznovice čp. 72 -  s ročním poplatkem 1.000,- Kč  
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 8    Proti: 1- Jedlička  Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 78 bylo schváleno. 
 
 
ad 6.    Schválení firmy „Stavební úpravy restaurace Cheznovice“ 

- jednání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
- nabídka ze tří firem: a) RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany 

       b) VAKOS Rokycany, spol. s.r.o. V. Nového 460/II 337 01  
                                                              Rokycany – Nové město 3 
       c) S & H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.,Strojírenská  
                      260, 155 21 Praha 5 – Zličín 
                      ( provozovna Plzeňská 981, 337 01 Rokycany)  
 

- vybrána firma S & H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.,Strojírenská 260,  
155 21 Praha 5 – Zličín ( provozovna Plzeňská 981, 337 01 Rokycany)  
nejnižší cenové nabídky, nejkratší doby dokončení a nejvyššího obratu 

 
- zápis z jednání ze dne 30. 6. 2011 viz. přílohou zápisu  
 
 
Návrh na usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje firmu S & H a obchodní firma spol. 
            s.r.o.,Strojírenská 260, 155 21 Praha 5 – Zličín  
            ( provozovna Plzeňská 981, 337 01 Rokycany)  
 pro  „Stavební úpravy restaurace Cheznovice“ v LD, Cheznovice čp. 193 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 79 bylo schváleno. 

 
 
ad 6a.  Vypracování projektu – Hasičská zbrojnice – 1.patro za cca 20.000,- Kč 

- pan starosta Ing. J. Sevald  vysvětlil časový postup veškerých prací potřebných 
před zahájením akce v případě realizace – dotace  

- akce souvisí s vyčištěním potoka a nádrže 
 
 
 



Návrh na usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje, že bude zadáno vypracování projektu –  
 Hasičská zbrojnice – 1.patro za cca 20.000,- Kč. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 80 bylo schváleno. 
 
 
ad 7. Rozpočtové opatření č. 2 
 
 Nikdo ze zastupitelů neměl připomínek a tak bylo vzato na vědomí. 
 ( viz. Přílohou zápisu) 
 
 
ad 8.   Hospodaření obce za I. pololetí 2011  
 
 celkové příjmy:  4. 325. 853,41 Kč 
 celkové výdaje:  3. 993. 980,03 Kč 
 saldo:        331. 873,38 Kč 
 
 stav finančních prostředků u KB k 30. 6. 2011:    2. 756. 789,97 Kč 

stav finančních prostředků u PS  k 30. 6. 2011:        508. 951,60 Kč  
 
 

           Návrh na usnesení: 
           Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Hospodaření obce za I. pololetí 2011 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 81 bylo schváleno. 
 
 
 
ad 9. Převod 100 000,- Kč do „Fondu pro obnovu vodovodu“ 

 (rozdíl mezi náklady a ziskem z prodeje vody za rok 2010). 
 
          Návrh na usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje 100 000,- Kč převést z rozpočtu obce  

do „Fondu pro obnovu vodovodu“ 
 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 82 bylo schváleno. 
 
 



 
ad 10.  Povolení vodovodní přípojky firmě Kovoprogres, Cheznovice čp. 271 na vodovodní  
 řad obce Cheznovice 

- firma Kovoprogres provede přípojku na své náklady 
 

Návrh na usnesení: 
            Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje připojení vodovodní přípojky  
 Kovoprogres, Cheznovice čp. 271 – na vlastní náklady firmy . 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 83 bylo schváleno. 
 
 
 
ad 11.  Souhlas s rekonstrukcí střech a výměnou technologie dojírny dle přiložené  
 žádosti Zbirožské a.s. 

- Stavební úpravy stáje a dojírny na st. 293/1, st. 293/2 v k.ú. Cheznovice 
- stavebník ZBIROŽSKÁ a.s., Bezručova 213, Zbiroh 338 08 

 
 

Návrh na usnesení: 
            Zastupitelstvo obce Cheznovice souhlasí  s rekonstrukcí dle předložené projektové  
            dokumentace. 
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 84 bylo schváleno. 
 
 
 
ad 12.  Změna člena finančního výboru 

- předseda fin. výboru L. Marek podal návrh na odvolání členky J. Humlové  
z časových důvodů.  
 

Návrh na usnesení: 
            Zastupitelstvo obce Cheznovice souhlasí  s  odvoláním J. Humlové členky finančního  
            výboru. 
 
 Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
 Usnesení č. 85 bylo schváleno. 
 

- L. Marek navrhl nového člena Mgr. Josefa Vajnera, bytem Cheznovice 145 
- nikdo ze zastupitelů neměl připomínek 

 
 



Návrh na usnesení: 
            Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Mgr. J. Vajnera členem finančního  
            výboru 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

  
Usnesení č. 86 bylo schváleno. 
 
 
 

ad 13.  Schválení nákupu 2 ks branek 
- z bezpečnostních důvodů pro nejmladší žáky přípravky FC Cheznovice 96 
- za cca 30 tis. Kč 

 
Návrh na usnesení: 

            Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje nákup 2 ks branek 
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 87 bylo schváleno. 
 
 
 
ad 13a. Klubovna  

- pan Jedlička P. – nevidím důvod proč nemůžou patnáctiletí kluci dostat jednu 
místnost v altánku – klubovnu – 6 kluků 

- jsou to schopní kluci a rodiče s tím souhlasí, neházejme všechny do jednoho pytle 
- nastala velmi pestrá diskuse: 
- starosta – mluvil jsem s maminkou J. Kolínka – ona nesouhlasí. Vím, co 15 letí   

                 kluci dokážou, kdo za to bude zodpovědný?  
- Blahovec M. čp. 26 – máme klubovnu dlouho, přišel R. Vaník – pusťte nás do 

               druhé místnosti – od té doby pořád nepořádek, stížnosti a ničení,  
  máme fotky. 

- starosta – kdo je 6 kluků? 
- Huml. J. čp. 143 – já bydlím vedle, hluk někdy také dělají, ale ostatní mladí  

  dělají nepořádek větší. Zkušenost s mladistvými je negativní ,  
starší jsou rozumnější. 

- Ing. Savincová P. – do jednoho pytle je určitě nelze házet, ale s mladými  
v klubovně určitě nesouhlasím, nemůžeme suplovat roli rodičů,  
není organizace, která by je zaujala. 

- Huml M. čp. 154 – v prvé řadě by měli zastupitelé kontrolovat mládež, nešli tam  
  ani Ti před Váma, když nebudete kontrolovat, nedávejte ji nikomu. 

- místostarostka – smlouva je na obě místnosti do konce roku, nevidím důvod   
  proč něco měnit. 

- Jedlička P. čp. 173 – co se do dneška tam udělalo? 
- Blahovec M. čp. 26 – běžná údržba, po vyhoření – opravy stěn, malování vše na  

           své náklady, když nám to chcete vzít, tak tam nebudeme dávat své peníze  
- Huml M. čp. 164 – tak tam zatím nic nedělejte! 



- Jedlička P. čp. 173 – beru si kluky na starost a veškerou zodpovědnost 
 

- starosta – pozveme rodiče kluků, aby podepsali plnou zodpovědnost za dění  
v klubovně a hmotnou zodpovědnost v případě vzniklých škod, k tomu 
bude plně zodpovídat pan P. Jedlička.  
Nechávám hlasovat, aby tato záležitost byla stažena z dnešního  
programu a projednána na dalším zastupitelstvu. 

  
 
 Návrh na usnesení: 
 Zastupitelstvo obce stahuje bod 13a. z programu jednání ZO dne 12. 7. 2011 
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
 
 

ad 14.  Diskuse: 
- P. Jedlička čp. 173 – jsem proti ročnímu nájmu 1000,- Kč ( Ing. M. Stupková) 

 na několik let,za reklamní tabuli – co za rok? Můžeme zvednout cenu. 
- starosta – je to smlouva – možná výpověď 
- P. Jedlička čp. 173 – Je projekt na odbahnění nádrže? 
- starosta – ano je z roku 2006 
- Ing. M. Jedlička čp. 195 – Zvažovali jste co je nákladnější? Vyčistit nebo zavést? 

K čemu to bude sloužit? Jaký účel to bude plnit? 
- starosta – čistička – byli jsme se podívat na  dva druhy – kořenová a betonová. 

   V Cheznovicích bude taková, která bude v době výstavby preferovaná  
  finančně. 

- Huml M. – regulace a hasičárna spolu souvisí – firma si připraví stanoviště,  
takže by financovala obojí. 

- Ing. M. Jedlička – bylo by třeba čističku pro obec. 
- starosta – musí se dát udělat propočet na počet obyvatel, čistička bude součástí  

Územního plánu. 
- pan Jarý – před lety byla zpracována Urbanistická studie, je tam i místo čističky  

a i s rybníkem, je třeba se s tím seznámit a budete chytřejší.  
- Huml M. čp.154 – radar u čp. 127, nebude? 
- starosta – bude, zabuduje ho firma p. Winklera v nejbližší době. 
- Švihla J. čp. 203 – nelíbí se mi sloup v chodníku 
- místostarostka – je to akreditovaný sloup, žádná krása to není. 
- Marek L. čp. 37 je to běžný telefonní sloup – jiný nepoužívají 
- Kolář Fr. čp. 140 – já bych spíš viděl dávat peníze do „Jam“, ne do regulace.  

   Je to hezká část obce, nic se s tím 50 let nedělalo. 
- Jarý Fr. – Já jsem v tomto volebním období na ZO poprvé, jsem překvapený  

  zájmem, dřív jsme chodili dva nebo tří. Snažil jsem se s občany jednat,  
  měl jsem je k tomu, aby nejednali u piva, ale šli na jednání. 
  Činnost sleduji na internetu. 

- Huml. P. čp. 134 – chtěl bych poděkovat za malé žáčky, za nákup branek. 
- místostarostka – na www. cheznovice.eu – nové stránky obce bude spuštěn  

                             zkušební provoz, máte možnost se vyjádřit v diskusi  
 



 Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. 
 
 

ad 15.  Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 20.05 hodin.  
 ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 25 občanů a 1 host. 
 
 
        Zapsala: Jana Taušová 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Jan Sevald 
              starosta 
 
 
 
        Ivana Blahovcová 
             místostarostka 
Ověřovatelé: 
 

 
 

 


