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 30. září 2014
od 19.00 hodin v Lidovém domě
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Přítomni:
Omluven:

Ing. J. Sevald , B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová,
P. Urx , Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml
M. Huml

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - předsedající schůze v 19.00 hodin a předal řízení L. Markovi.
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 19. 9. 2014
do 30. 9. 2014 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů, zastupitelstvo
je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Ověřovateli zápisu navrhl Vlastimila Humla a Josefa Humla,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu V. Humla a J. Humla,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 295 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. Požádal o rozšíření bodu 7a – Darovací smlouva p.č. 137/10
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dal hlasovat o rozšířeném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání:

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4. Výsledky hospodaření obce za I.- VI., I. – VIII. měsíc 2014
5. Rozpočtové opatření č. 2/2014
6. Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-0003600/1
7. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
7a. Darovací smlouva p. č. 137/10
8. Zpráva KHS PK
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Zpráva finančního výboru
11. Diskuse
12. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro:
8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 296 bylo schváleno.
ad 3. Kontrola usnesení – usnesení z minulých jednání neukládalo žádné úkoly.
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.
ad 4. Výsledky hospodaření obce za I.-VI.měsíc 2014
- zastupitelé neměli žádné připomínky
- výsledky hospodaření za I. – VIII. měsíc 2014
- bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce Cheznovice
za I. – VI. – VIII. měsíc 2014
celkové příjmy:
7. 898,41 tis.Kč tj. 82,6 % schváleného rozpočtu
celkové výdaje:
8. 167,98 tis.Kč tj. 77,4 % schváleného rozpočtu
Celkový stav na účtech obce ( KB, ČNB, PS) k 31. 8. 2014:

2. 230. 373, 51 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 297 bylo schváleno.
ad 5. Rozpočtové opatření č. 2/2014
- zapojení do rozpočtu grant školy a dotace na územní plán
- přesuny peněz mezi položkami
- nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2014
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 298 bylo schváleno.

ad 6.

Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-0003600/1
- smlouva mezi Obcí Cheznovice a ČEZ Distribuce, a.s.
- vzdušné i zemní vedení přes obecní pozemky – nový TS K Hájovně
- 7.6.2010 – usnesení č. 408 – schválena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene
- náhrada za věcné břemeno 2900,- Kč včetně DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
IE – 12 – 003600/1
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 299 bylo schváleno.
ad 7. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem
- předložena ředitelem ZŠaMŠ PO
- název projektu: „Dotkněte se inspirace“ – CZ.1.07/1.3.00/51.0046
- projekt na nákup počítačů pro pedagogické pracovníky školy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství – operační program.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 1- Ing. Sevald

Zdržel se: 3 – Ing. Karásek
V. Huml
L. Marek

Usnesení č. 300 bylo schváleno.
ad 7a. Darovací smlouva
- dárce Vlastimil Huml – výlučný vlastník p.č. 137/10 – výměra 172 m2.
- travnatý porost
- obdarovaná Obec Cheznovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu p.č. 137/10

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 301 bylo schváleno.
ad 8. Zpráva KHS PK
- kontrola vodovodu pro veřejnou potřebu obce Cheznovice
- kontrola zaměřena na plnění povinností provozovatele
- zastupitelé neměli připomínek a berou zprávu na vědomí
- zpráva přílohou zápisu
ad 9. Zpráva kontrolního výboru
- viz. přílohou zápisu
- zpráva o kontrole ubytovny ze dne 30.6. 2014
- zpráva z 25. 9. 2014 – evidence a zápisy z jednání zastupitelstva,
plnění usnesení, kontrola výběrového řízení na položení zámkové dlažby u OÚ
- zastupitelé berou na vědomí bez připomínek
- kontrola příkopu nad obcí – komise neshledala závad
ad 10. Zpráva finančního výboru
- viz. přílohou zápisu
- zápis z kontroly pokladny OÚ Cheznovice ze dne 13. 8. 2014
- zápis z kontroly hospodaření OÚCheznovice za I.-VI. měsíc 2014
- zastupitelé vzali zprávy na vědomí bez připomínek

ad 11. Diskuse:
starosta - vysvětlení k bodu 7 – nechci schvalovat nic pro příští zastupitelstvo
Z. Dudlová čp. 44 – Jak volit do zastupitelstva obce – volby 10. a 11. 10. 2014,
volíme 7 kandidátů 3 způsoby; podrobně popsáno v
Cheznováku
starosta – chci poděkovat, že jste se mnou i zastupiteli vydrželi celé 4 roky,
rozloučení v Cheznováku
M. Huml – čp. 154 – dnešní zastupitelé by měli dále docházet, zúčastňovat se
jednání ZO, je vidět, že občané mají o obec zájem. Chci poděkovat
celému zastupitelstvu za kus práce – nepamatuji se , že za minulá
období se toho tolik udělalo.
Co se mi nelíbí – ukradli okapy na budově LD – při dešti teče voda
po fasádě.
starosta – protože je majetek pojištěný, Kooperativa má své lhůty pro
zkontrolování stavu, ale už přišly peníze za pojistnou událost,
tak se dá vše do pořádku.

P. Jedlička čp. 173 – chci poděkovat Vám, pane starosto, udělal jste velký
kus práce
Mgr. Jan Musílek – ředitel PO ZŠaMŠ – chci podat drobné vysvětlení k bodu 7.
Projekt je financován z MŠT, tuto smlouvu musí schválit ZO na
žádost dle školského zákona.
Chci také poděkovat panu starostovi i celému zastupitelstvu za
schválenou smlouvu a zároveň velký dík za spolupráci a finanční
pomoc pro školu, udělalo se hodně.
Ing. R. Karásek čp. 29 – Kdy se dozvěděl pan ředitel o smlouvě?
Mgr. Jan Musílek – na jaře byl projekt přijatý, na začátku srpna přišla zpráva
o schválení projektu a že je třeba schválit od ZO, předal
jsem starostovi.
J. Huml čp. 263 – zajímá mě z jakých peněz se nakupovali všechny věci pro FC?
P. Urx čp, 104 – rozhodnutí pana starosty, do určité částky rozhoduje sám.
J. Huml čp. 143 – je hezké, že je na hřišti televize, ale je zavřeno.
starosta – dnes mi hospodský sdělil, že končí, 6 měsíční lhůta.
pan Jarý – poznámka k výběru stavebního obvodu – vybrané místo je
nejstudenější místo v obci – bylo by potřeba to zvážit, budoucí zájemci
o parcely na to budou určitě přihlížet
starosta – rozhodli jsme se pro územní plán, protože byly příznivé platební
podmínky, v minulosti se propásla 90% dotace, pozemky se musí
vykoupit od soukromích majitelů
M. Karásková čp. 212 – pro volby jsou čtyři kandidátky, seznámila jsem se
s programem, ani jeden se nezabývá zavedením plynu do obce.
starosta – bez dotací nelze realizovat
M. Stupková čp. 133 – poděkování a přání do dalšího života a poděkování
hasičům za vyčištění keřů u Hlubokého rybníka
ad 12.. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19. 30 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 29 občanů + 2 hosté.
Zapsala: Jana Taušová
Ing. Jan Sevald
starosta
Ověřovatelé:

