
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 13. července 2022 

od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích ........................................................................................................................................................................................... 

Přítomni: Josef Kolář, Jana Urxová, Josef Huml, MVDr. Oto Huml, 
Petr Urx, Mgr. Bohuslava Šlapáková 

Omluven: Ing. Roman Karásek 

ad 1. Jednání Zasedání zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta Josef Kolář, 
přivítal přítomné a předal řízení jednání paní Janě Urxové. 
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 30. 6. 2022 
do 13. 7. 2022 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
konstatovala, že je přítomno 6 členů (z celkového počtu 7 všech členů ZO) 
- zastupitelstvo obce je usnášení schopné. 

Upozornila přítomné, že společně s písemným zápisem z jednání bude pořízen i 
zvukový záznam. Zvukoyý záznam bude zachycovat průběh celého jednání 
zastupitelstva. 

Ověřovateli zápisu navrhla Mgr. B: Šlapákovou a Janu Urxovou, zapisovatelem 
Janu Taušovou 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O 

Usnesení č. 161 bylo schváleno. 

ad 2. Kontrola usnesení: 

Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly. 

Zastupitelé vzali na vědomí bez připominek. 

Zdržel se: O 



ad 3. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu Jednání v souladu 
s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
Předsedající dala hlasovat o programu _jednání: 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Kontrola usnesení z minulého jednání 
3. Schválení programu 
4. Hospodaření obce za I. - VI. měsíc 2022 
5. Dodatek č.3 - asfalty Z7 
6. Dotace na kanalizaci z PK 
7. Dotace - hasiči 

8. Diskuse 
9. Závěr 

Výsledek hlasování: 
Pro:6 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č. 162 bylo schváleno. 

ad 4. Výsledky hospodaření obce za I. - VI. měsíc 2022 
- dle přílohy zápisu 
- nikdo neměl připomínek 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. - V. měsíc 2022 

Příjmy: 

Výdaje: 
17. 416,55 tis. Kč 
22. 908,31 tis. Kč 

Stav finančních prostředků k 30. 6. 2022: 

Komerční banka 
ČSOB 
ČNB 
Pokladna 

6. 703. 086,58 Kč 
2. 049. 151,56 Kč 

22. 535. 971,95 Kč 
241.032,00 Kč 

Celkem finančních prostředků obce: 
Úvěrový účet: 

Výsledek hlasování: 
Pro:6 Proti: O 

Usnesení č. 163 bylo schváleno. 

31. 529. 242, 09 Kč 
17. 594. 093, 56 Kč 

Zdržel se: O 



ad 5. Dodatek č.3 .c. asfalty Z7 
asfaltové povrchy - lokalita Z7 
zhotovitel SWITELSKY s.r.o. 
předmětem dodatku č.3 ke smlouvě o d:tlo je posunutí termínu realizace 
asfaltové poldádky komuníkace na 30.11.2022 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S21-024-0062/3 -
Asfaltové povrchy - lokalita Z7 a dává mandát starostovi k podpisu. 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č. 164 bylo schváleno. 

ad 6. Dotace na kanalizaci z PK 
Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022 Plzeňského kraje 
schválená částka 5 míl. Kč 
dormancování nákladů na kanalizaci v obci 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 5 míl. Kč do rozpočtu obce 
Cheznovice z dotačního titulu Plzeňského kraje - "Dotační program 
vodohospodářské infrastruktury 2022", která bude sloužit k dormancování 
projektu „Cheznovice - kanalizace" a dává mandát starostovi k podpisu Smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č. 165 bylo schváleno 

ad 7. Dotace - hasiči 

- zastupitelstvo PK schválilo usnesením č. 743/22 poskytnutí dotace z dotačního 
titulu - ,,2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy" 
schválená částka 20. 550,- Kč 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 
do rozpočtu obce Cheznovice ve výši 20. 550,- Kč, kterou schválilo Zastupitelstvo 
Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo usnesení 743/22, 
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek na 
vybavení a opravy neinvestiční povahy" a dává mandát starostovi k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí dotace. 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č. 166 bylo schváleno 



ad 8. Diskuse: 
Vše je zaznamenáno na nahrávacím zařízení, na všechny dotazy a připomínky 
bylo zodpovězeno 

ad 9. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.15 hodin. 

OBEC CHEZNOVICE 
se sídlem 

338 06 Cheznovice 16 
IČ 00258750 

DIČ: CZ00258750 

Zapsala: Jana Taušová 

-------------------------- --------------------------
MVDr. Oto Huml - místostarosta Josef Kolář - starosta 

Ověřovatelé: / 

/3, ~~ 


