
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 15. prosince 2022 

od 18.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích 
---·····"·"""""""""""""""""""""" 

Přítomni: Josef Kolář, Josef Huml,Lenka Taušová, Petr Urx, 
Milan Huml, Václav Kratochvil 

Omluven: Jana Urxová 

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 5. 12. 2022 
do 15. 12. 2022 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 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 Milana Humla a Petra Urxe, zapisovatelem Janu Taušovou 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Milana Humla a Petra 
Urxe, zapisovatelem Janu Taušovou. 

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

Usneseni č. 22 bylo schváleno. 

ad 2. Kontrola usnesení - usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly. 
Usnesení č. 166 z 13.7. 2022-Podpis smlouvy o získání dotace PK- hasiči• bylo 
splněno 

Usnesení č. 18 ze 14. 11.2022 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 
ČEZ ESCO, a.s. do 31. 12. 2023 a dává mandát starostovi k podpisu smlouvy• splněno 
Usnesení č. 19 ze 14. 11.2022 - bezplatný pronájem honebních obecních pozemků 
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 nájemní smlouvy 
• splněno 

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek. 
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ad 3. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání v souladu 
s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce . 
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. Hospodaření obce I. - Xl.2022 
5. Rozpočtové opatření 

6. Rozpočet obce na rok 2023 
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce 
8. Rozpočtový proces obce 
9. Rozpočet ZŠaMŠ PO 
10. Střednědobý výhled čínnosti PO 
11. Pravomoc místostarosty 
12. Kalkulace ceny vody 
13. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022 
14. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje „Cheznovák" 

a) volba redaktora 
b) volba redakční rady 

15. Smlouva o poskytování pečovatelské služby 
16. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- E15 
18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E16 
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - E61 
20. Zpráva KV a FV 
21. Diskuse 
22. Závěr 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

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

Návrh usnesení: 

Zdržel se: O 

Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. - X. měsíc 2022 
Příjmy: 45. 017,89 tis. Kč 
Výdaje: 51. 287,82 tis. Kč 
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Stav finančních prostředků obce k 30.11. 2022: 

Základní běžný účet 
ČNB 
ČSOB 
Pokladna 

3. 263. 026, 32 Kč 
43. 285. 342, 63 Kč 

2. 183. 142, 51 Kč 
42. 945, 00 Kč 

Celkem finančních prostředků obce: 48. 774. 456, 46 Kč 

Úvěrový účet: 35. 815. 573, 95 Kč 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

ad 5. Rozpočtové opatření č. 3 ač. 4 
- zapojení dotací do rozpočtu obce 
- přesuny finančních prostředků 

Zdržel se: O 

- přesun finančních prostředků na úhradu fa za silnice v Z7, projekt VO a opravu 
hydrantů 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 

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

U snesení č. 25 bylo schváleno. 

ad 6. Rozpočet obce na rok 2023 
- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce OÚ 
- rozpočet je navržen jako schodkový, celkové příjmy 80 mil Kč, výdaje 90 mil. Kč 
- investiční výdaje 80 mil. Kč, provozní výdaje 1 O mil. Kč 

10 mil. Kč na investiční výdaje se použijí z výsledku hospodaření minulých let 
- vybudování kanalizace a ČOV 

800 tis. Kč pro ZŠaMŠ je rozdělena na 600 tis. Kč na provoz a 200 tis. Kč na opravy a 
udržování 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2023 

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

U snesení č. 26 bylo schváleno. 
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ad 7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Cheznovice na období 2023 -2026 
- v roce 2023 - rozpočet schodkový- investice kanalizace a ČOV 
- v dalších letech očekávaná skutečnost - rozpočet vyrovnaný 
- Nikdo neměl žádné připomínky 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvalu,je Střednědobý výhled rozpočtu obce Cheznovice 
na období 2023 - 2026 

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

U snesení č. 27 bylo schváleno. 

ad 8. Rozpočtový proces obce Cheznovice 
- o jednotlivých výdajích do výše 100 000,- Kč na volební období 2022 - 2026 může 

rozhodnout starosta 
zastupitelé podrobně seznámeni 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový proces obce Cheznovice 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 

Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

ad 9. Rozpočet ZŠaMŠ PO 

Proti: O Zdržel se: O 

- návrh rozpočtu je vyrovnaný s výnosy i náklady ve výši 9 839 000,- Kč 
- dotace od Obce Cheznovice : 600 tis Kč na provoz+ 200 tis. Kč na údržbu 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠaMŠ PO 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O 

Usnesení č. 29 bylo schváleno. 

ad 10. Střednědobý výhled činnosti PO ZŠaMŠ Cheznovice 
výnosy a náklady na roky 2023 - 2026 

Návrh usnesení: 

Zdržel se: O 

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled činnosti PO ZŠaMŠ 

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

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 
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ad 11. Pravomoc místostarosty 
v době nepřítomnosti starosty obce je pověřen jeho zastupováním místostarosta Josef 
Huml, má podpisové právo v zastoupení 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje 1 místostarostu Josefa Humla- pověřen 
zastupováním a podpisovým právem v zastoupení, v případě nepřítomnosti 
starosty. 

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

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

ad 12. Kalkulace ceny vody 
zpracovatel paní Alena Dongresová - správce obecního vodovodu 
dle nákladů r. 2022- cena vody pro Cheznovice 23,- Kč+ DPH, pro Olešnou cena vody 
21,-Kč + DPH 
platnost ceny vody od I. 4. 2023 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pitné vody z obecního vodovodu pro rok 2023 
ve výši 23,- Kč za 1 m3 + DPH pro Cheznovice a 21,- Kč+ DPH pro Olešnou. 

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

Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

ad 13. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022 
pokyn starosty k provedení inventarizace majetku a pokyny pro zabezpečení 
inventarizace majetku a závazků 
předsedou DIK je Petr Urx, členové Josef Huml a Václav Kratochvíl 

Zastupitelé vzali na vědomí. 

ad 14. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje „Cheznovák" 
vydávání Zpravodaje se řídí zákonem 
vydavatelem bude Obec Cheznovice 
vydávání zpravidla 4x ročně - hrazeno z rozpočtu obce 

- první vydání v březnu 2023 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje 
,,Cheznovák" 

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

Usnesení č. 33 bylo schváleno. 
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ad 14 a. Volba redaktora obecního zpravodaje 
- redaktor zajišťuje náplň rubrik 

při tvorbě „Cheznováku" je vázán pravidly pro vydávání a tiskovými zákony 
návrh na redaktora - Lenka Taušová 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje redaktorkou obecního zpravodaje „Cheznovák" 
Lenku Taušovou 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 

Usnesení č. 34 bylo schváleno. 

ad 14 b. Volba redakční rady 

Proti: O 

- návrh: Ing. Pavla Savincová, Eva Šubrtová, Jana Urxová, 

Návrh usnesení: 

Zdržel se: O 

Zastupitelstvo obce schval~e redakční radu - ,,Cheznovák" ve složení: 
Ing. Pavla Savincová, Eva Subrtová, Jana Urxová, 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O 

Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

ad 15. Smlouva o poskytování pečovatelské služby 
Koloběh života z.s., zastoupený Mgr. Hanou Kotvovou 
pečovatelská služba pro občany Cheznovic 
výše měsíčního příspěvku je 400,- Kč na jednu osobu 

- platnost smlouvy od 1. 1. 2023 na dobu neurčitou 

Návrh usnesení: 

Zdržel se: O 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby 
a dává mandát starostovi k podpisu 

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

Usnesení č. 36 bylo schváleno. 

ad 16. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
veřejnosprávní kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

- přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržení podmínek pro čerpání 
dotace - pečovatelské byty v čp. 7 5 
vše bez závad 
závěr protokolu: Kontrolovaná osoba realizovala akci v souladu s podmínkami 
Rozhodnutí v rámci podprogramu Podporované byty a Zásadami podprogramu pro 
poskytování dotací v roce 2017, které je nedílnou součástí Rozhodnutí 
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Zastupitelé s protokolem seznámeni a toto vzali na vědomi. 

ad 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-EIS 
stavba zařízení distribuční soustavy na p.č. 2158 v k.ú. Cheznovice 
ČEZd SoBS VB/IV-12-0018430/Cheznovice, RO, EIS, kNN 
náhrada ve výši 2000,- Kč 

- budoucí oprávněná : ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená Jiřím Klikem 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvalu_je Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - ElS, stavba zařízení distribuční soustavy na p.č. 2158 v k.ú. 
Cheznovice, náhrada ve výši 2000,- Kč a dává mandát starostovi k podpisu 

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

U snesení č. 37 bylo schváleno. 

ad 18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-E16 
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0019425/SOBS VB/02 Cheznovice, RO, E16, 
kNN 
náhrada ve výši 2000,- Kč + DPH 
budoucí oprávněná : ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená SUPTel, a.s. Petr Skopal 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-E16, a dohoda o umistění stavby č. IV-12-0019425/SOBS VB/02 
Cheznovice, RO, E16, kNN - náhrada ve výši 2000,- Kč + DPH 
a dává mandát starostovi k podpisu 

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

Usnesení č. 38 bylo schváleno. 

ad 19. Smlouva o budoucí smlouvě o zříze!Ú věcného břemene - E61 
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0019611/SOBS VB/02 Cheznovice, RO, E61, 
kNN 
náhrada ve výši 2000,- Kč+ DPH 

- budoucí oprávněná : ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená SUPTel, a.s. Petr Skopal 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvalu.ie Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - E16, a dohoda o umistění stavby č. IV-12-0019425/SOBS VB/02 
Cheznovice, RO, E16, kNN - náhrada ve výši 2000,- Kč+ DPH 
a dává mandát starostovi k podpisu 
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Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O 

Usnesení č. 39 bylo schváleno. 

ad 20. Zpráva KV a FV 
zpráva KV: termín konání 28.11. 2022- budova ZŠaMŠ Cheznovice 
zpráva FV: termín konání 24. 11. 2022 - projednání návrhu rozpočtu na rok 2023 
2x zápis ze schůzky kontrolního a finančního výboru ze dne 24. a 28. 11. 2022 

Se zápisy zastupitelé seznámeni a vzali je na vědomí. 

ad 21. Diskuse: 

Vše je zaznamenáno na nahrávacím zařizení. 

ad 22. Starosta jednání zastupitelstva obce ukončil v 18.45 hodin a poděkoval 
přítomným za účast . 

Zapsala: J. Taušová 
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Josef Kolář - starosta 
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Josef Huml - místostarosta Václav Kratochvil - místostarosta 

Ověřovatelé JJ. .... , .......... , ......... . 
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