
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  11. prosince  2012   
                od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 
Přítomni:   Ing. J. Sevald , B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová 
                                    L. Marek, V. Huml, P. Urx , M. Huml, Ing. Roman Karásek 
 
 
 
ad 1.   Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce  

Ing. Jan Sevald  - 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 3. 12. 2012  
do 11. 12. 2012 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva  
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné 
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Ověřovateli zápisu navrhl  Libora Marka a Ing. Romana Karáska,   
zapisovatelem Janu Taušovou. 
                                                   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu L. Marka,  
Ing. R. Karáska, zapisovatelem Janu Taušovou. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

           
Usnesení č. 187 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. Starosta obce požádal o doplnění bodu 7a. – Mandát starostovi  
k jednání o získání finančních prostředků do programu jednání  a 7b. – Žádost  
o schválení rozšíření činnosti základní školy. 
 
Nikdo  další ze zastupitelstva neměl žádný návrh. 
 
Předsedající dal hlasovat o rozšířeném návrhu programu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání: 
 
Navržený program:  

 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2. Schválení programu 

       3.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání 



4. Zpráva finančního  výboru  
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - odpady 
6. Kalkulace pitné vody   
7. Výběr dodavatele na zakázku „Tepelná čerpadla – obecní úřad Cheznovice“ 
7a.  Mandát starostovi k jednání získání finančních prostředků 
7b.  Žádost o schválení rozšíření činnosti základní školy 
8. Výsledky hospodaření za I. – IX. 2012 
9. Rozpočtová opatření č. 3. ,4. a 5.  
10. Rozpočtový proces v roce 2013 
11. Zásady rozpočtového provizoria 
12. Záměr – pronájem bytu v čp. 193 
13. Žádost MS Cheznovice o.s.  
14. Ceník – ubytovna LD Cheznovice v roce 2013 
15. Diskuse 
16. Závěr 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 188 bylo schváleno. 
 
 

ad 3.  Kontrola usnesení – usnesení z minulých jednání neukládalo žádné úkoly. 
 

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek. 
 
 

ad 4.   Zpráva finančního výboru ze dne  8.11. 2012 a 3.12. 2012                     
- zprávu podal předseda finančního výboru L. Marek 
- viz přílohou zápisu 

 
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek. 
 
 
 

ad 5. Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2012  
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
- sazba poplatku pro rok 2013 – 600,- Kč je tvořena z částky 250,- Kč a  

350,- Kč, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku ( 660,38 Kč) 

 
 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.  

Poplatek za odpady pro rok 2013 ve výši 600,- Kč 
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 189 bylo schváleno. 

 
 
ad 6.   Kalkulace pitné vody 

- paní A. Dongresová vypracovala vodohospodářskou zprávu za rok 2012 a dle 
kalkulace za odběr pitné vody pro rok 2013 navrhuje zvýšení ceny pitné vody 
za 1 m3 na 18,- Kč bez DPH. 

- zastupitelé neměli žádné připomínky 



 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pitné vody pro rok 2013 : 
18,- Kč za 1m3 + DPH.  

  
            Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 190 bylo schváleno. 
 
 

ad 7.   Výběr dodavatele na zakázku „Tepelná čerpadla – obecní úřad Cheznovice“ 
- 5.10. 2012 byla vyvěšena výzva k podání nabídky k  veřejné zakázce malého 

rozsahu 
- do konce lhůty se přihlásily 3 firmy ( viz přílohou zápisu – Zápis z jednání a 

vyhodnocení nabídek ze dne 24. 10. 2012), poté 30. 11. 2012 se přihlásila ještě 
jedna firma – Tepelná čerpadla AC Heating, Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň.  

- komise doporučuje firmu TENAUR s.r.o., na základě nejnižší cenové nabídky 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje firmu TENAUR s.r. o., Neuměř 63, Holýšov pro  
 realizaci akce „Tepelný zdroj pro objekt OÚ Cheznovice“  
  
            Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 191 bylo schváleno. 
 
 

ad 7a. Mandát starostovi obce k jednání získání finančních prostředků na akce: 
- výstavba víceúčelového hřiště 
- nové zařízení kuchyně v MŠ a ZŠ PO Cheznovice 
- zřízení ordinace praktického lékaře v přízemí budovy OÚ 
- knihovna v budově OÚ 
- cvičící stroj pro ženy 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Mandát starostovi obce k jednání získání  
 finančních prostředků pro plánované akce: 

- výstavba víceúčelového hřiště 
- nové zařízení kuchyně v MŠ a ZŠ PO Cheznovice 
- zřízení ordinace praktického lékaře v přízemí budovy OÚ 
- knihovna v budově OÚ 
- cvičící stroj pro ženy 

 
            Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 192 bylo schváleno. 
 
 
 

ad 7b. Žádost o schválení rozšíření činnosti základní školy 
- rozšíření o zápis do rejstříku -  Základní škola speciální 
- účinnost od 1. 9. 2013 
- veškeré náklady budou spojené s grantem z operačního programu a z 

finančních prostředků poskytnutých KÚ PK 
 
 



Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření činnosti základní školy o Základní školu  
 speciální 
  
            Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 193 bylo schváleno. 
 
 
ad 8. Výsledky hospodaření za I. – IX. měsíc 2012 

- dle přílohy zápisu 
- nikdo neměl připomínek 

 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. – IX. měsíc 2012 
 Příjmy: 8. 259, 49 tis. Kč, t.j. 111,7 % schváleného rozpočtu 
 Výdaje: 8. 624, 68 tis. Kč, t.j. 116,7 % schváleného rozpočtu 
 Stav finančních prostředků k 30. 9. 2012: 
 základní běžný účet  2. 220. 213, 31 Kč 
 poštovní spořitelna     311. 971, 86 Kč 
 
            Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 194 bylo schváleno. 
ad 9. Rozpočtové opatření č. 3, č. 4, č. 5 

- viz. přílohou zápisu 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, č. 4, č. 5 
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 195 bylo schváleno. 
 
 

ad 10.  Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2013 
- viz příloha zápisu 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje  Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2013 
 
 Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 196 bylo schváleno. 
 
 

ad 11.   Zásady rozpočtového provizoria v roce 2013 
- viz příloha zápisu 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje  Zásady rozpočtového provizoria v roce 2013 
 
 



 Výsledek hlasování: 
Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 197 bylo schváleno. 
 

 
ad 12.  Záměr – pronájem bytu v čp. 193 

- dne 29. 10. 2012 byla doručena výpověď paní L. Bezděkové k 30. 11. 2012 
- výpověď zastupitelé vzali na vědomí 
- vyvěšen Záměr o pronajmutí bytové jednotky v LD čp. 193 dne 22. 11. 2012 

 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje  Záměr – pronájem bytu v čp. 193 
 
 Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 198 bylo schváleno. 
ad 13.  Žádost MS Cheznovice o.s. 

- pronájem  obecních honebních pozemků pro účely mysliveckého využití 
- doba nájmu 10 let 
- nikdo ze zastupitelů neměl připomínky 

 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje  10 letý pronájem obecních pozemků pro účely  
 mysliveckého využití MS Cheznovice o.s., 338 06 Cheznovice 249, IČO 22713247 
 
 Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 199 bylo schváleno. 
 
 
ad 14.  Ceník – ubytovna LD Cheznovice v roce 2013 

- stejná cena v letním i v zimním období 1- 2 noci, částka 180,- Kč, za 3 noci až 
měsíc, částka 150,- Kč, ubytování déle než 1 měsíc částka 130,- Kč 

 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje  Ceník – ubytovna LD Cheznovice v roce 2013  
  
 Výsledek hlasování: 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 200 bylo schváleno. 
 
 

ad 15.  Diskuse: 
 starosta – hřbitov – nepodařilo se uklidit úplně listí, zapadlo sněhem – vše se dá  
                             do pořádku; v příštím roce je plánovaná oprava přední zdi hřbitova 

           oprava silnice za 1 mil. Kč kolem JZD a na Mýto je hotová, obec  
           neplatila ani korunu, vše firma SKANSKA 
       štěpka – do jara zákaz skládkování větví, za štěpku jsme dostali 2000,- Kč 

        vánoční strom – po loňské kritice se letos snad bude líbit 
        důchodci – náhradní místnost zde v přístavbě, bude zařízena  
                              zamykací skříň   



        Triana – zpráva od ředitele Policie ČR  o sobotním zásahu – osm 
                              mladistvých lidí s alkoholem i více než 2 promile, budeme pod  
                              policejním dohledem  
         Vánoční přání pro všechny občany, zdraví a spokojenost v novém roce
 místostarosta – školení – novela zákona od 1. 9. 2012 o ochraně ovzduší – zákaz 
                                       používání ekologicky nevyhovujících kotlů na tuhá paliva – nově  
                                       kotle s emisní třídou 3, od 1. 1. 2017 – revize kotlů jednou  
                                       za 2 roky – cena kolem 1500,- Kč 
 M.Huml  čp. 154 – Jaká je smlouva se současným provozovatelem restaurace?  
                                            Proč sem nechodí lidi? Úklid před vchodem? Zarůstají  
                                          „Jama“, co s tím budete dělat? Co se starou školou? 
 starosta – smlouva je po finanční stránce stejná, chod restaurace nebyla  
  podmíněná dotací, návštěvnost záleží na lidech – Radek Lang řekl, že kdo 

půjde do LD, nebude hrát. Budova staré ZŠ má hodně drahý provoz –  
elektřina, v budoucnu by to mohl být domov pro seniory.    

M.Huml  čp. 154 – když se odstěhuji, bude mi vrácena částka za odpad? 
starosta – nebude, nevrací se. 
M. Mudra čp. 235 – chalupáři platí stejně jako občané? 
starosta – ano sazba je dána zákonem o odpadech 
J. Stupka čp. 89 – bylo by potřeba, aby někdo kontroloval váhu odpadu 
starosta – máme to v úmyslu, je v jednání Polygon – Rumpold, další 20% úspora  
J. Huml čp. 143 – budou vyhovující podmínky po přestěhování knih na OÚ? 
starosta – bude to pojmuté jinak, přestěhování pouze knížky, které se půjčují,  
                 z toho důvodu se dělá topení v celé budově, aby bylo pro knížky  
                 vyhovující klima, MUDr. Čadová nakreslila, co potřebuje,  
                 budeme se snažit domluvit 
místostarosta – dnes se schválila firma pro tepelná čerpadla, to je jenom zdroj –  
                           další rozvody se zafinancují z obecních prostředků,  
                           radiátory – asi za 300 tis. zaplatí pan starosta ze svého 

 
 
 
 
ad 16..  Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.50 hodin.  
             ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo  21 občanů . 
         Zapsala: Jana Taušová 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Jan Sevald 
              starosta 
      
 
           Milan Huml 
           místostarosta 
Ověřovatelé: 
 


