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 6. září 2011
od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Přítomni:
Neomluven:

Ing. J. Sevald , I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml,
Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml
P. Jedlička

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - předsedající schůze v 19.00 hodin a předal řízení jednání
zastupitelstva místostarostce Ivaně Blahovcové.
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 29. 8. 2011
do 6. 9. 2011 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Ověřovateli zápisu navrhla Vlastimila Humla a Ing. Pavlu Savincovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Vl. Humla,
Ing. P. Savincovou, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 89 bylo schváleno.
ad 2. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. Zastupitel L. Marek požádal o doplnění bodu 12.a – Zpráva
finančního výboru
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dala hlasovat o rozšířeném návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4. Dohoda o vzájemné spolupráci – Cheznovanka
5. Připojení odběrného zařízení – navýšení jističe LD
6. 50% úhrada prodloužení spoje ze strany obce
7. Rozpočtové opatření č. 3
8. Ceník služeb
9. Hasičská zbrojnice – stavební povolení
10. Navýšení povoleného počtu žáků ve školském zařízení – školní družina
11. Mimořádné navýšení rozpočtu na přestavbu LD
12. Zpráva kontrolního výboru ze dne 18. 7. 2011
12a. Zpráva finančního výboru ze dne 29. 8. 2011
13. Diskuse
14. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 90 bylo schváleno.
ad 3. Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly .
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.
ad 4. Dohoda o vzájemné spolupráci – Cheznovanka
na období 2011–2014 o poskytnutí jedenkrát ročně peněžní dar ve výši
10. 000,- Kč, splatný vždy v měsíci říjnu.
Závazek dechové hudby je uspořádání 3x za rok dvouhodinový koncert pro občany.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 91 bylo schváleno.
ad 5. Připojení odběrného zařízení – navýšení jističe LD
- Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí
č. 4120711048
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
IČ 24729035
- technický požadavek v rámci rekonstrukce restaurace v LD

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120711048
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 92 bylo schváleno.
ad 6. 50 %úhrada prodloužení spoje ze strany obce
- na základě připomínek občanů možnost prodloužení autobusového spoje 31
linky 470010
- odjezd z Rokycan ve 14.00 hod. – příjezd do Cheznovic 14.38 hod.
- případná 50% finanční úhrada pro obec činí 9810,- Kč
- v příštím roce již zahrnuto v dopravní obslužnosti
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje případný 50% doplatek – 9810,- Kč za
prodloužení autobusového spoje č. 31 až do Cheznovic.

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 93 bylo schváleno.
ad 7. Rozpočtové opatření č. 3
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínek a tak bylo vzato na vědomí.
( viz. Přílohou zápisu)
ad 8. Ceník služeb
- zapojení půjčení párty stanu za 5.000,- Kč/3 dny včetně montáže a demontáže.
(hasiči)
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje Ceník služeb pro občany ze dne 1.9.2011
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení č. 94 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 9. Hasičská zbrojnice – stavební povolení
- projektové a inženýrské práce nutné pro zajištění územního rozhodnutí a
stavebního povolení pro úpravy budovy hasičské zbrojnice v Cheznovicích
- cena do 60 tis. Kč včetně DPH
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje částku 60 tis. Kč na vypracování
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro úpravy budovy
hasičské zbrojnice v Cheznovicích.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 95 bylo schváleno.
ad 10. Navýšení povoleného počtu žáků ve školském zařízení – školní družina
- dle Rozhodnutí KÚ PK, odbor školství mládeže a sportu, č.j. ŠMJ/6242/11
navýšení počtu žáků ve školní družině z 15 na 26 žáků.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje navýšení počtu žáků ve školní družině
ZŠaMŠ Cheznovice, příspěvkové organizaci z 15 na 26 žáků.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 96 bylo schváleno.
ad 11. Mimořádné navýšení rozpočtu na přestavbu LD
- na dofinancování a dokončení akce z vlastních zdrojů ve výši 830 tis. Kč
- dotace z MF 2 mil. 500 tis. Kč
- stavební dozor Dr. J. Rusňák
- stavební firma S+H – dodržení termínů kolaudace ke dni 12. 12. 2011
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice souhlasí s navýšením rozpočtu ve výši
830 tis. Kč na dofinancování akce „Stavební úpravy a změna vytápění LD
Cheznovice“
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 97 bylo schváleno.
ad 12. Zpráva kontrolního výboru ze dne 18. 7. 2011
- viz. přílohou zápisu
- zastupitelé vzali na vědomí
ad 12a. Zpráva finančního výboru ze dne 29. 8. 2011
- viz. přílohou zápisu
- zastupitelé vzali na vědomí
ad 13. Diskuse
starosta – opravena cesta ke Štěpánu – pro obec bezplatně,
- cesta kolem Zbirožské a.s. – jednání s firmou SKANSKA, po skončení akcí
na železniční trati bude znovu opravena pásovou metodou
- rozjednána možná dotace na opravu hasičárny a rekonstrukce potoka
- velká naděje na získání multifunkčního stroje (100% dotace na opravy
lesních cest – jednání s p. Jansou, Lesospol)
- informace o prováděných opravách „altánu“ za LD - náklady činí 37 tis.Kč
- pozvánka na 1. října – zabijačka
místostarostka – závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce rozhlasu a osvětlení“
je kompletní a uzavřené
Ing. P. Savincová – územní plán – podrobně vysvětlen průběh jednání, ke kterým
již došlo od května 2011 (prohlídka kořenové čističky
v Němčovicích, čističky odpadních vod v Mýtě a bio čističky
Krásná Hora u Kamýka nad Vltavou)
místostarostka – až bude nějaká konkrétnější podoba územního plánu,
bude vše zveřejněno
Huml M. čp. 154 – na minulých jednáních ZO bylo řečeno dotace na LD 3 mil. Kč
starosta – ne! Od samého začátku 2,5 mil. Kč
Huml M. čp. 154 – pořád je otevřena budova LD a co bude s altánkem po
rekonstrukci
místostarostka – děkuji za upozornění, zámek je vyměněný, domluvím na ubytovně;
není pravda, že kluci nic nedělají, pomáhají při rekonstrukci
a nemůže po nich nikdo chtít vše financovat.
starosta – malá místnost bude sloužit jako sklad obce a na druhou je uzavřena
řádná smlouva, rekonstrukce byla nutná.
Jarý Fr. – Je toho hodně k přemýšlení, bylo toho řečeno mnoho. Cesta ke Štěpánu
už stála každým rokem spoustu peněz, je na zvážení ji opravit pořádně
– sehnat frézovanou drť
starosta – oprava nás nestála nic, drť stojí kolem 600–700 tis. Kč.
Jarý Fr. – četl jsem na ÚD, že se prodává obecní pozemek, za jakou cenu?
starosta – za 100,- Kč/m2
Jarý Fr. – k poplatkům – moje zkušenost je, že vybírají poplatky za parkování
nákladních aut
starosta – je to v jednání, po opravě cesty a v rámci opravy hasičárny
Jarý Fr. – v předvolebních záměrech je budování průmyslové zony
starosta – počítá se s tím za JZD – součástí územního plánu
Mudra M. čp. 235 – při rekonstrukci hasičárny se počítá také s povodní?

starosta – ano! Opatření je součástí projektu – regulace potoka .
Stupka J. čp. 89 – kdo bude dělat stavební dozor LD?
starosta – jak jsem již říkal, Dr. J. Rusňák jako odborník co se týká staveb.
Karásková M. čp.212 – k rozhlasu nebylo připomínek, ale u nás mu není rozumět,
pracovnice OÚ musí mluvit pomalu

ad 14. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.50 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 20 občanů a 1 host.
Zapsala: Jana Taušová

Ing. Jan Sevald
starosta

Ivana Blahovcová
místostarostka
Ověřovatelé:

