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 26.listopadu 2013
od 18.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

Přítomni:

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

Omluven:

L. Marek

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - předsedající schůze v 18.00 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 18. 11.2013
do 26. 11. 2013 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 Vlastimila Humla a
Josefa Humla, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 244 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 rozšířeném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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. Hospodaření obce za I. - IX. a X. měsíc 2013
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Kalkulace pitné vody
7. Poplatek za odpady pro rok 2014
8. Rozpočtový proces v roce 2014
9. Zásady rozpočtového provizoria
10. Zpráva kontrolního výboru
11. Kontrola provozování vodovodu
12. Záměr odprodeje části pozemku p.č.1496, p.č. 822, p.č. 980/1
13. Územní plán
14. Tepelné čerpadlo v ubytovně v LD
15. Smlouva - potok
16. Smlouva o nájmu - MUDr. Čadová
17. Kontrola ubytovny
18. Diskuse
19. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Zdržel se: O

Proti: O

Usnesení č. 245 bylo schváleno.

ad 3. Kontrola usnesení - usnesení z minulých jednání neukládalo žádné úkoly.
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 4. Výsledky hospodaření za I. - IX. měsíc 2013, I. - X. měsíc 2013
dle přílohy zápisu
nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. - X. měsíc 2013
Příjmy:
10.453, 85 tis. Kč, t.j, 92,5 % upraveného rozpočtu
Výdaje:
10.106,75 tis. Kč, t.j. 81,2 % upraveného rozpočtu
Stav finančních prostředků
základní běžný účet 1. 663.
~oštovní spořitelna
612.
CNB
587.

k 31. 10.2013:
259, 45 Kč
471, 71 Kč
228, 36 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení č. 246 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 5. Rozpočtové opatření č. 4
viz. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:
Pro: 8

ě.

4

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení Č. 247 bylo schváleno.

ad 6.

Kalkulace pitné vody
viz přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kalkulaci pitné vody pro rok 2014
Cena pitné vody 18,- Kč/m3 + DPH
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení Č. 248 bylo schváleno.

ad 7. Poplatek za odpady pro rok 2014
skutečné náklady na 1 poplatníka činí 654,- Kč/rok
poplatek pro rok 2014 je stanoven ve výši 600,- Kč
Návrh usnesení:
.
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpady ve výši 600,- kč na 1 poplatníka
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení Č. 249 bylo schváleno.

ad 8.

Rozpočtový proces v roce 2014
nikdo ze zastupitelů neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový proces v roce 2014
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení Č. 250 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 9. Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2014
viz přílohou zápisu
nikdo neměl žádné připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2014
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 251 bylo schváleno.

ad 10. Zpráva kontrolního výboru
kontrola 13.11.2013 bez závad
viz přílohou zápisu
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí

ad 11. Kontrola provozování vodovodu
kontrolu provedla Krajská hygienická stanice PK dne 15. 10. 2013
závěr: Kontrolou provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obcí Cheznovice
a Olešná bylo zjištěno, že činnost probíhá v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sba vyhl.č. 252/2004 Sb., nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí

ad 12. Záměr odprodeje části pozemku
žadatel Petr Šandera, Heranova 1542/2, 155 00 PRAHA 5
dělení pozemku p.č. 1496, p.č. 822, p.č. 980/1 dle přiloženého geometrického
plánu
předběžně projednáno a schváleno na minulém zastupitelstvu
na ún vyvěšeno 5.11.2013 - CHÚD 47/13
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr odprodeje části pozemku p.č. 1496,
p.č. 822, p.č. 980/1 dle přiloženého geometrického plánu za cenu 100,-Kč/m3.

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení č. 252 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 13. Územní plán
osloveno 5 projekčních kanceláří
doručena nabídka: a)
Ing. Jana Kalertová
atelier územního plánování a urbanismu
Dittrichova 19, Praha 2
cena: 290 000,- Kč včetně DPH
b)

UrboProjekt
Ing.arch. Tauš Petr
Bělohorská 3
30164 Plzeň
cena: 356 950,- Kč včetně DPH

c)

AlP spol.s.r.o. Plzeň
Brojova ulice 16
32600 Plzeň
cena: 496 100,- Kč včetně DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Ing. Jana Kalertová atelier územního
plánování a urbanismu Dittrichova 19, Praha 2
na zpracování dokumentace Územního plánu obce Cheznovice

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

253 bylo schváleno.

ad 14. Tepelné čerpadlo v ubytovně v LD - výměna topení z důvodu velkých plateb za
elektřinu - nabídky tří firem: AC Heating - nabídka nekompletní, KMB Progres
cena 406.780,- Kč a Tenaur cena 364046 Kč, firma navíc dodala i energetickou
studii návratnosti systému - její cena je nejlevnější
zastupitelé souhlasí s výměnou tepelného zdroje na ubytovně

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy TENAUR s.r.o.,Neuměř 63 ,345 62
Holýšov - cena 364.046,- Kč bez DPH pro výměnu tepelného zdroje na ubytovně
v Cheznovicích.

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení

Č.

254 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 15. Smlouva potok - Smlouva o dílo
"Revitalizace Cheznovického potoka jako protipovodňové
a Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo
firma MÁJ A CZ s.r.o.
se sídlem Králova Lhota 12, 398 04 Čimelice
Smlouva příkazní - Marie Topinková, Na Chmelnicích
plná moc ke zpracování žádosti
viz přílohou zápisu

opatření, I. etapa"

1236,33401

Přeštice a

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo "Revitalizace Cheznovického
potoka jako protipovodňové opatření, I. etapa" a Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo
firma MÁJA CZ s.r.o. se sídlem Králova Lhota 12,39804 Čimelice a Smlouvu
příkazní - Marie Topinková, Na Chmelnicích 1236,33401 Přeštice a plnou
moc ke zpracování žádosti o dotaci

Výsledek hlasování:
Pro:
8
Usnesení

Č.

Proti:

O

Zdržel se: O

255 bylo schváleno.

ad 16. Smlouva o nájmu nebytových prostor
ordinace v přizemí OÚ
MUDr. Jana Čadová - všeobecné lékařství
ordinační hodiny lx týdně, pondělí od 14.00 do 16.00 hodin
součástí smlouvy je Předávací protokol na obcí zakoupené přístrojové
ordinace
nájem 100,- Kč/rok

vybavení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor, nájemce
MUDr. Jana Čadová - všeobecné lékařství, Svojkovice 160,33822 Volduchy,
IČ 48378836
Výsledek hlasování:
Pro:
8

Proti:

O

Zdržel se: O

Usnesení Č. 256 bylo schváleno.

ad 17. Kontrola ubytovny
lx za měsíc kontrola ubytovacích prostor v čp. 193
kontrolu budou provádět členové kontrolního výboru, sepíší zápis
účinnost od 1. 2. 2014 po montáži nového topení a vymalování ubytovny
nikdo ze zastupitelů neměl připomínky
zastupitelé vzali na vědomí

ad 15. Diskuse:
starosta - tepelné čerpadlo - zdroj vytápění na ubytovně z důvodu velké spotřeby
elektřiny z akumulačních kamen - plán pronajmout restauraci
i s ubytovnou
M. Huml čp. 154 - Kdy bude v Cheznovicích ordinovat doktorka?
starosta - už je vyřízeno povolení, hygiena, smlouva s MUDr. Čadovou, zbývá
vyřídit dokumentaci s pojišťovnami, reálný termín je od 1.2. 2014
M. Huml čp. 154 - cesta kolem potoka za Čermákem je zoraná až k potoku,
nedá se tam ani projít.
starosta - otázka vlastníka pozemku
M. Huml čp. 154 - v sobotu kolem 15.00 hodin se asi něco dělo na hřišti. Policie
jela příliš rychle, jela smykem, prolétli křižovatku - ani se
nerozhlédli a za chvilku jeli zpátky.
starosta - byl to bohužel planý poplach, FC neodkodovali zabezpečovací zařízení

ad 19.. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 18.30 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 14 občanů.

Zapsala: Jana Taušová

Ing. Jan Sevald
starosta

Milan Huml
místostarosta
Ověřovatelé:

