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 20. prosince 2011
od 18.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

Přítomni:

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 18.00 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 12. 12. 2011
do 20. 12.2011 včetně. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Ověřovateli zápisu navrhla Pavla Jedličku a Ing. Pavlu Savincovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Jedličku a Ing.
Pavlu Savincovou, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 113 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.
Požádala o rozšíření programu o bod 6a. - Schválení poplatku za odpady
v roce 2012
ikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dala hlasovat o rozšířeném návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
7.
8.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2012
Rozpočtové opatření č. 5 a 6
Kalkulace pitné vody pro rok 2012
Schválení poplatku za odpady v roce 2012
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 114 bylo schváleno.
ad 3. Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly.
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.
ad 4. Zásady rozpočtového provizoria provizoria pro rok 2012
viz přílohou zápisu
nikdo ze zastupitelů obce neměl připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 115 bylo schváleno.
ad 5. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6
viz. přílohou zápisu
po zdůvodnění potřebných změn rozpočtu neměl nikdo žádné připomínky
zastupitelé vzali na vědomí
ad 6. Kalkulace pitné vody pro rok 2012
viz. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kalkulaci pitné vody pro rok 2012.
Cena pitné vody 17,- Kč/m3 + 14% DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení č. 116 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 6a. Schválení poplatku za odpady v roce 2012
Schválení výše poplatku za odpady pro rok 2011 na základě rozúčtování nákladů
v roce 2011
viz příloha tohoto zápisu.
místostarostka - I. Blahovcová podala přehled plateb na základě rozúčtování
nákladů v roce 2011, kde skutečné náklady na 1 obyvatele činí 613,- Kč a
navrhla poplatek pro rok 2012 ve výši 500,- Kč.
nikdo žádný jiný návrh nepodal
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje výši poplatku pro rok 2012 = 500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 117 bylo schváleno.

ad 7. Diskuse
starosta Ing. Jan Sevald popřál všem přítomným hezké prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí v novém roce
pozval občany k prohlídce nové, zrekonstruované restaurace a pohoštění na
sále LD

ad 8. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 18.15 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 75 občanů + 1 host

Zapsala: Jana Taušová

Ing. Jan Sevald
starosta

Ivana Blahovcová
místostarostka
Ověřovatelé:

