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 14. Iistopadu 2022
od 17.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

___

......................................................................................................................................
,
Přítomni:

Josef Kolář, Josef Huml, Jana Urxová, Lenka Taušová, Petr Urx,
Milan Huml, Václav Kratochvíl

ad 1. Jednání zahájil pan starosta Josef Kolář, přivítal přítomné.
Poté předal řízení schůze místostarostovi obce panu Josefu Humlovi.
Ten konstatoval, 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 4. 11. 2022
do 14. 11. 2022 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů - zastupitelstvo je usnášení

schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Upozornil přítomné, že společně s písemným zápisem jednání bude pořízen i
zvukový záznam. Zvukový záznam bude zachycovat celé jednání zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu navrhl Lenku Taušovou a Milana Humla,
zapisovatelem Janu Taušovou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Lenku Taušovou a
Milana Humla, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro:7
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

9 bylo schváleno.

ad 2. Kontrola usnesení - usnesení z mínulého jednání neukládalo žádné úkoly.
Usnesení č. 165 z 13.7.2022 - Podpis smlouvy o získání 5. míl. Kč dotace
z PK- bylo splněno
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.
ad 3. Předsedající seznámíl přítomné s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce .
Předsedající požádal o doplnění programu o bod 8a. - Smlouva ČEZ ESCO a.s.

Předsedající

dal hlasovat o programu jednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání:
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Schválení programu
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy a členů finančního výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
5. Volba předsedy školské, sociální a kulturní komise
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7. Hospodaření obce za 1.-X. měsíc 2022
8. Směrnice OÚ Cheznovice pro ochranu osobních údajů
8a. Smlouva ČEZ ESCO a.s.
9. Žádost o pronájem honebnich pozeml,ů
10. Žádost o sponzorský dar- balonky
11. Žádost o finanční příspěvek - čerti
12. Diskuse
13. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.10

Proti: O

Zdržel se: O

bylo schváleno.

ad 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru(§ 117 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. e)
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
Předsedající podal návrh, aby finanční a kontrolni výbor se skládal
z předsedy a 2 členů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schválilo složení finančního a kontrolního výboru
- předseda a dva členové.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.11

Proti: O

Zdržel se: O

bylo schváleno.

b) volba předsedy finančního výboru a jeho členů
Návrh předsedajícího, aby do finančního výboru byl zvolen Petr Urx
jako předseda a členové Jana Urxová, Ing. Pavel Čepelák
Nikdo jiný žádný návrh nepodal, předsedající navrhl usnesení a dal o něm
hlasovat.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s§ 117 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích určuje předsedu fmančního výboru Petra Urxe,
členy výboru Janu Urxovou a Ing. Pavla Čepeláka
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

12 bylo schváleno.

c) volba předsedy kontrolního výboru
Návrh předsedajícího - předseda kontrolního výboru Petr Urx,
členové Milan Huml a Pavel Mráček
Jiný návrh nikdo nepodal.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích určuje předsedu kontrolního výboru Petra Urxe,
členy Milana Humla a Pavla Mráčka
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Proti: O

Zdrželse:

O

13 bylo schváleno.

ad 5. Volba předsedy školské, sociální a kulturní komise
Návrh předsedajícího aby předsedkyní komise byla Lenka Taušová,
členové Jana Palicová, Eva Šubrtová, Jaroslava Humlová a Jana Taušová
Nikdo neměl připomínek.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje předsedkyní školské, sociální a kulturní
komise Lenku Taušovou, členky Janu Palkovou, Evu Šubrtovou, Jaroslavu
Humlovou a Janu Taušovou
Výsledek hlasování:
Pro: 7
U snesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

14 bylo schváleno.

ad 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
( § 72 zákona o obcích)
odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
neuvolněná funkce místostarosty - odměna 29206,- Kč/měsíčně - dva
místostarostové si odměnu rozdělí, tj. 14603,- Kč/ měsíčně každý
předseda výboru a komise - odměna 3245 ,- Kč/měsíčně
člen výboru a komise - odměna 2704,- Kč/měsíčně
člen zastupitelstva
1623,- Kč/měsíčně
odměny se budou vyplácet od 15. 11. 2022

Nikdo jiný žádný návrh nepodal.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích) v platnosti od 15. 11. 2022
- neuvolněná funkce místostarosty- odměna 14603,- Kč/měsíčně pro každého
předseda výboru a komise - odměna 3245 ,- Kč/měsíčně
člen výboru a komíse - odměna 2704,- Kč/měsíčně
člen zastupitelstva
1623,- Kč/měsíčně
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

15 bylo schváleno.

ad 7. Výsledky hospodaření za I. - X.
dle přílohy zápisu
nikdo neměl připomínek

měsíc

2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky
Příjmy:
41. 572,51 tis. Kč
Výdaje:
43. 229,92 tis. Kč
Stav

finančních prostředků

ČSOB

finančních prostředků

Úvěrový účet:

ad 8.

č.

obce:

52. 425. 472, 98 Kč

34. 849. 605, 51 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

obce za I. - X. měsíc 2022

8. 972. 310, 71 Kč
41. 166. 202, 52 Kč
2. 239. 549, 75 Kč
47. 410, 00 Kč

Pokladna
Celkem

hospodaření

obce k 31.10.2022:

běžný účet

Základní
ČNB

Zdržel se: O

Proti: O

Proti: O

Zdržel se: O

16 bylo schváleno.

Směrnice

obecního úřadu Cheznovice pro ochranu osobních údajů
platnost směrnice od 1. 12. 2022 - nahrazuje směrnici z 1. 5. 2018
zásady nakládání s osobnímí údaji
zastupitelé i zaměstnanci obce podrobně se směrnicí seznámeni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici OÚ Cheznovice pro ochranu osobních
údajů

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Zdržel se: O

Proti: O

17 bylo schváleno.

ad 8a. Smlouva ČEZ ESCO, a.s.
smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro všechna
obce
- platnost smlouvy od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023
ceník je dle produktové řady Elektřina na 12 měsíců (SPOT)

odběrná

místa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ČEZ ESCO, a.s. do 31. 12. 2023 a dává mandát starostovi k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

18 bylo schváleno.

ad 9. Žádost o pronájem honebních pozemků
- Myslivecký spolek Cheznovice, 338 06 Cheznovice 143, IČO 22713247 žádá
o pronájem honebních pozemlrn pro účely mysliveckého využití na 10 let.
Období od 1.4. 2023 do 31. 3. 2033
- Bezplatný pronájem obecních pozemků pro účely myslivosti
- Nikdo neměl žádné připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem honebních obecních pozeml,ů
pro Myslivecký spolek Cheznovice, IČO 22713247 na dobu 10-ti let- období
od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2033 a dává mandát starostovi k podpisu k nájenmí
smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Zdržel se: O

Proti: O

19 bylo schváleno.

ad 10. Žádost o sponzorský dar
- Pořadatel: Alena Humlová
- Příspěvek na realizaci zábavného odpoledne pro
,,Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi"
- Nákup lahve s heliem

děti

a rodiče s tématem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar - nákup lahve s heliem
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

20 bylo schváleno.

ad 11. Žádost o finanční příspěvek
Příspěvek na průvod čertů, koná se 3. 12. 2022
Příspěvek ve výši 2000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje

finanční příspěvek

ve výši 2000,- Kč na

průvod

čertů

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

21 bylo schváleno.

ad 12. Diskuse:
Vše je zaznamenáno na nahrávacím
ad 13. Starosta jednání zastupitelstva obce
přítomným za účast .

zařízení.
ukončil

v 17. 30 hodin a

poděkoval

Zapsala: J. Taušová

Josef

Josef Huml - místostarosta

Ověřovatelé

Kolář

- starosta
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