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. října 2016
od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Přítomni:

Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová
Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
J. Kolář - předsedající schůze v 19.00 hodin a předal řízení jednání
zastupitelstva místostarostovi obce panu Milanu 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. 10. 2016
do 14. 10. 2016 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).
Ověřovateli zápisu navrhl Ing. P. Savincovou a Ing. R. Karáska,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Ing. P. Savincovou a Ing.
R. Karáska, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 138 bylo schváleno.

ad 2. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce.
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dal hlasovat o programu jednání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání:
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého jednání
4. Výsledky hospodaření obce I.-IX. měsíc 2016
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Schválení výběrového řízení CAS
7. Rekonstrukce čp. 75
8. Odbahnění a oprava malé vodní nádrže
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Diskuse
11. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 139 bylo schváleno.
ad 3. Kontrola usnesení – usnesení z minulého jednání č. 137 bylo splněno.
Smlouva o dílo č. Z16 – 0236 s firmou Bios s.r.o., IČ 00670081 starosta Josef Kolář
podepsal dne 20.9.2016.
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.
ad 4. Výsledky hospodaření za I. – IX. měsíc 2016
- dle přílohy zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. – IX. měsíc 2016
Příjmy:
8.488, 11 tis. Kč, t.j. 80,5 % schváleného rozpočtu
Výdaje:
7.286, 43 tis. Kč, t.j. 69,1 % schváleného rozpočtu
Stav finančních prostředků k 30. 9. 2016:
Komerční banka
6. 164. 033, 74 Kč
Poštovní spořitelna
1. 835. 210, 04 Kč
ČNB
558. 822, 19 Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 140 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

ad 5. Rozpočtové opatření č. 3
- viz. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 141 bylo schváleno.
ad 6. Schválení výběrového řízení CAS
- Ing. Karásek – předseda výběrové komise – řízení proběhlo 4. 10. 2016 na OÚ
- Dotace 90% + 10% z rozpočtu obce
- podrobně všichni zastupitelé seznámeni
- nadlimitní veřejná zakázka: Vybavení SDH JPO III obce Cheznovice hasičskou
technikou – cisternová automobilová stříkačka
- výběrová komise nabídky posuzovala z hlediska ceny a podrobné srovnání
technických podmínek se zadávacími podmínkami
- nabídka tří firem:
a) WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČ 29305934
 uchazeč neprokázalsplnění kvalifikace v plném rozsahu – vyřazen
b) KOBIT-THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ 15053920
 cena 5.950.000,- Kč bez DPH
c) THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147
 cena 5.934.000,- Kč bez DPH
-

hodnotící komise doporučuje uzavřít Smlouvu na plnění této veřejné zakázky se
společností THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu se společností THT Polička, s.r.o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147, cena díla 5. 934. 000,- Kč bez DPH
na zakázku: Vybavení SDH JPO III obce Cheznovice hasičskou technikou cisternová automobilová stříkačka a dává tímto mandát starostovi obce k podpisu
této smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 142 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 7. Rekonstrukce čp. 75
- místostarosta M. Huml podrobně seznámil občany s podmínkami užívání i
pronajmutí bytů
- dotační titul Podporované bydlení
- cílová skupina – osoby ve věku 65 + nebo závislé na pomoci jiných osob
- podlahová plocha bytu nesmí překročit 50 m2
- zastupitelé vzali na vědomí
ad 8. Odbahnění a oprava malé vodní nádrže
- Ministerstvo zemědělství, odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod,
jako správce programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích
- č.j. 57483/2015 MZE -15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu, uděluje
Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace ve výši 1.102.898,- Kč, tj. 80%
uznatelných nákladů
- zastupitelé vzali na vědomí
ad 9. Zpráva kontrolního výboru:
- předseda kontrolního výboru Pavel Mráček
- kontrola 29. 8. 2016 – ubytovna v LD Cheznovice
- kontrola 29. 9. 2016 – ubytovna v LD Cheznovice
Při obou kontrolách nebyly zjištěny žádné závady.
- kontrola 10. 10. 2016 – budova obecního úřadu , předmět kontroly: evidence,
zápisy z jednání zastupitelstva a plnění usnesení, kontrola podepsání smlouvy
s BIOS s.r.o.
Zastupitelé berou zprávy na vědomí
ad 10. Diskuse:
- M. Huml čp. 154 – Po minulém zasedání jsem byl na prohlídce školy. Zajímalo by
mě, kolik to všechno stálo, kdo to platil, a zda je dostatečný počet žáků?
- Starosta – Škola se opravovala z obecního rozpočtu, dle paní ředitelky Mgr. B.
Šlapákové je dostatečný počet žáků v základní i mateřské škole
- M. Huml čp. 154 – Co obec škole financuje?
- Starosta – Na provoz školy je schválený rozpočet ve výši 450 tisíc Kč na rok.
- M. Huml čp. 154 – Ta dotace na auto je kvůli tomu, abyste mohli jezdit do
prostoru? Co ta propustka?
- Starosta – Už několikrát jsem ti na tuto otázku odpovídal, propustky dostaly obce
pouze sousedící s katastrem vojenského prostoru.
- J. Huml čp. 263 – Podrobně vysvětlil podmínky dotace a její účel na nákup nového
automobilu CAS – dotace z EU = 90% + 10% platí obec
- M. Huml čp. 154 – „Regulace“, aby to nedopadlo jako s projektem na hasičárnu, za
pí. Stupkové byl už projekt na „Regulaci“ hotový a zaplacený.
- Starosta – Ano, projekt existoval, ale jsou nyní jiné podmínky
- M. Huml čp. 154 – Mně jde o to, aby se zase nedělal projekt za drahé obecní peníze
- Místostarosta M. Huml – Aby se mohlo požádat o kteroukoliv dotaci, musí být
hotový projekt, a proto se projekty dělají dopředu a bohužel se i někdy nevyužijí

-

M. Huml čp. 154 – Cesta na Mýto – u Hlubokého rybníka napravo nejsou svodidla –
někdo tam spadne, požádejte někoho o nápravu
Starosta – Zeptám se pana Mužíka
M. Karásková čp. 212 – U Luhu byla krásná cesta, bohužel po opravě je horší než
byla, ale díry na olešské křižovatce jsou stále, je to území nikoho. Proč to vůbec
udělali?
Starosta – Silnici dělala firma ze Stříbra, vysvětlili mi, že je to pouze oprava, tak
nemůžeme mít novou silnici
Ing. F. Srbek čp. 127 – Viděl jsem, jak nějaký člověk označoval nerovnosti a pak se
je snažili opravit
Starosta – Ano, opravovali to až po mé urgenci kvůli špatnému stavu
Z. Fikar čp. 159 – Voda se drží na silnici, až zmrzne, bude to jeden led

ad 11. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 19:35 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 22 občanů a 1 host.
Zapsala: Jana Taušová

Josef Kolář
starosta
Milan Huml
místostarosta
Ověřovatelé:

