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. června 2022
od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

________
..........................................................................................................
.
,

Přítomni:

Josef Kolář, Jana Urxová, Josef Huml, Ing. Roman Karásek, MVDr.
Oto Huml, Petr Urx,

Omluven:

Mgr. Bohuslava Šlapáková

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
zveře,jněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 6. 2022
do 14. 6. 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. Zvukový záznam bude zachycovat průběh celého jednání
zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu

navrhla Ing. R. Karáska a J.Humla, zapisovatelem Janu

Taušovou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Ing. R. Karáska a
J.Humla, zapisovatelem Janu Taušovou. •
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

154 bylo schváleno.

ad 2. Kontrola usneseni:
usneseni

č.

145 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost a dává
starostovi mandát k podpisu smlouvy

usnesení

č.

146- Dodatek č. 17 k nájemni smlouvě - Lesospol Zbiroh s. r. o. a dává
mandát starostoví k podpisu

usnesení č. 147 - Smlouva - ČEZ Distribuce a.s. -zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0008558/SOBS VB/156
náhrada ve výši 304400,- Kč a dává mandát starostovi k podpisu
usnesení

č.148

- Smlouvu o spolupráci s FC Cheznovice 96, z.s. a dává mandát
k podpisu

všechna usnesení

splněna

Zastupitelé vzali na

ad 3.

- podpis starosty

vědomí

bez připomínek.

Předsedající

seznámila přítonmé s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dala hlasovat o programu jednání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Schválení programu
4. Hospodaření obce za I. - V. měsíc 2022
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2021
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
8. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026
9. Kontrolní výbor a fmanční výbor
10. Diskuse
11. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

155 bylo schváleno.

ad 4. Výsledky hospodaření obce za I. - V. měsíc 2022
dle přílohy zápisu
nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky
Příjmy:
15. 711,50 tis. Kč
Výdaje:
15. 041,73 tis. Kč
Stav

finančních prostředků

Komerční

ČSOB
ČNB
Pokladna

banka

hospodaření

k 31. 5. 2022:
5. 796. 278,46 Kč
2. 067. 287,86 Kč
22. 521. 932,75 Kč
193.683,00 Kč

obce za I. - V. měsíc 2022

Celkem

fmančních prostředků

obce:

30. 579. 182, 07 Kč
10. 529. 865, 41 Kč

Proti: O

Zdržel se: O

Úvěrový účet:

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení

ad 5.

č.156

bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č.

1

daň z příjmů za obec - dle daňového přiznání
zapojení příjmů : dotace stromy, kompenzační příspěvek, věcná břemena, ...
výdaje na el. hasičárna, úvěrové poplatky, předplatné Rokycansko, ...

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení

ad 6.

č.

Rozpočtové opatření č.

Proti: O

1

Zdržel se: O

157 bylo schváleno.

Závěrečný účet

-

a účetní závěrka obce za rok 2021
viz přílohou zápisu
všichni zastupitelé podrobně seznámeni
vyvěšeno na úřední desce, do příloh možno nahlédnout na OÚ
součástí je účetní závěrka PO ZŠaMŠ
zastupitelé neměli připomínky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2021 a Účetní závěrku obce za
rok 2021, včetně všech příloh a Účetní závěrky PO ZŠaMŠ Cheznovice.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení

č.158

Proti: O

Zdržel se: O

bylo schváleno

ad 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
za období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
kontrola ve dnech 24. 11. 2021, 20. - 25. 3. 2022, 26. 4. 2022
závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření úzenmího celku obce Cheznovice za
rok 2021 jsme nezjistili chyby a nedostatky.
viz přílohou zápisu
zastupitelé neměli připomínky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení

ad 8. Stanovení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

159 bylo schváleno

počtu zastupitelů

pro volební období 2022 -2026

dle ust. § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
Zastupitelstvo obce Cheznovice stanovuje počet zastupitelů obce pro
volební období r. 2022-2026-počet 7
předpisů,

žádný ze zastupitelů nemá

připomínek

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
2026 - stanovu,je počet 7

počet zastupitelů

Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení

č.

obce pro volební období r. 2022 -

Proti: O

Zdržel se: O

160 bylo schváleno

ad 9. Kontrolní a fmanční výbor

-

Kontrolní výbor:
27.4.2022 - evidence a zápisy jednání ZO+ plnění usnesení z jednání
27.4.2022 - kontrola ubytovny
Finanční výbor:
23. 5. 2022 - kontrola hospodaření FC Cheznovice 96 za rok 2021
Závěrečný účet obce za rok 2021
Kontrola faktur za výstavbu kanalízace v obci
Zastupitelé vzali zprávy na vědomí, bez připomínek

ad 10. Diskuse:
p. Huml- jednání s poštou o přemístění na OÚ?
Do objenmého odpadu mí nevzali boty a deštník?
Lípy u LO - listí na parapetech a v okapu, mohly by se porazit ?
-

p. Mudra - máte

přehled

kolik se vytěží dřeva v lese ?

starosta - zhodnotil postup a práci firmy při výstavbě kanalizace - vše je dle
plánu, upozornil. že od pondělí 20. 6. 2022 bude uzavírka cesty kolem
Zbirožské a.s. z důvodu stavby kanalízace

p. Taušová - je smutné, že někteří občané šíří po vsi nepravdivé informace,
posílají anonymy a udání na průběh výstavby kanalizace - nebudou
peníze, bude se prodávat vodovod a obecní majetek, ....
Stavba je neustále kontrolována, a proto není nutné rozšiřovat
nepravdy a lži. Ohledně fmancí - jsou přísná pravidla pro získání
dotací, musí se předložit spousta dokladů. Obec i při 40 mil. úvěru
nemusí ručit žádným majetkem - zkoumá se hospodaření za
poslední čtyři roky. Kdyby obec nebyla schopná splácet - nedají
nám dotaci ani úvěr.
Bohužel, stavba kanalizace a čistírny už mohla v dnešní době být
hotová za podstatně nižší cenu.
Vše je zaznamenáno na nahrávacím
bylo zodpovězeno

ad 11. Starosta Josef

Kolář jednání

zařízení,

zastupitelstva obce

na všechny dotazy a připomínky

ukončil

v 19.30 hodin.

Zapsala: Jana Taušová
OBEC CHEZNOVICE
se ${cllem
338 06 Cheznovice 16
IČ 00258750
DIČ: CZ00258750
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______________v_________________

MVDr. Oto Huml - místostarosta

Ověřovatelé:

_

Josef

Kolář -

starosta

