
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 2. května 2012

od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

Přítomni: Ing. J. Sevald , I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml,
Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

Omluven: M.Huml

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 24. 4. 2012
do 2. 5. 2012 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 J. Humla a P. Urxe, zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu J. Humla, P. Urxe,
zapisovatelem Janu Taušovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 144 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 16a. Pojištění lesů.

Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.

Předsedající dala hlasovat o 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 z kontroly Finančního výboru

5. Zpráva z kontroly Kontrolního výboru

6. Plán kontrol Finančního výboru na rok 2012

7. Příděl výsledku hospodaření do rezervního fondu - ZŠ a MŠ Cheznovice

8. Zakoupení malého nákladního automobilu v ceně okolo 300 000,- Kč

9. Zveřejnění "Protipovodňové opatření obce a revitalizace Holoubkovského a
Cheznovického potoka"

10. Schválení firmy na akci "Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti objektu -
objekt ZŠ a MŠ Cheznovice"

11. Mimořádné navýšení rozpočtu na akci "Vybudování dětského hřiště" 300000,- Kč

12. Hospodaření obce I. čtvrtletí 2012

13. Rozpočtový výhled obce 2012 - 2015

14. Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2012

15. Rekonstrukce topení OÚ v hodnotě okolo 200 000,- Kč v případě volných prostředků v
rozpočtu obce.

16. Kronika obce - zápis za rok 2011

16a. Pojištění lesů

17. Diskuse

18. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 145 bylo schváleno.

ad 3. Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.



ad 4. Zpráva z kontroly finančního výboru
viz. příloha zápisu
zastupitelé neměli připomínek

ad 5. Zpráva z kontroly kontrolního výboru
viz. příloha zápisu
zastupitelé neměli připomínek

ad 6. Plán kontrol finančního výboru na rok 2012
zpracoval předseda výboru pan Libor Marek
viz. příloha zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán kontrol finančního výboru na rok 2012

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 146 bylo schváleno.

ad 7. Příděl výsledku hospodaření do rezervního fondu
zlepšený výsledek hospodaření 2011 ve výši 46,29 Kč Základní školy a
Mateřské školy Cheznovice, příspěvkové organizace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zlepšený výsledek hospodaření 2011 ve výši 46,29 Kč
Základní školy a Mateřské školy Cheznovice, příspěvkové organizace převést do
rezervního fondu

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 147 bylo schváleno.

ad 8. Zakoupení malého nákladního automobilu v ceně okolo 300 tis. Kč
pro potřeby obce a občanů
opravy multikáry už jsou hodně nákladné
návrh prodeje na tržní cenu odpovídající ceně vozidla

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení malého nákladního automobilu v ceně
okolo 300 tis. Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 148 bylo schváleno.



ad 9. Zveřejnění akce "Protipovodňové opatření obce a revitalízace Holoubkovského a
Cheznovického potoka"

projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení je k nahlédnutí na OÚ do
31. 5. 2012
případné připomínky písemně od občanů Cheznovic
zastupitelé vzali na vědomí

ad 10. Schválení firmy na akci "Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti
objektu - objekt ZŠ a MŠ Cheznovice"

oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky víz. příloha zápisu
obeslány 3 firmy - STAVOS s.r.o. Čs. armády 29 261 01 Příbram

VAKOS, spol. s.r.o., V. Nového 460, 337 01 Rokycany
S+ H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.,

Strojírenská 260, 15521 Praha 5, Zličín
dotace, obce financuje 10% ceny

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu S+ H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.,
Strojírenská 260, 15521 Praha 5, Zličín
na provedení akce "Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti
objektu - objekt ZŠ a MŠ Cheznovice"
Nabídková cena 2. 993. 019,- Kč bez DPH a bez rozpočtové rezervy.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 149 bylo schváleno.

ad 11. Mimořádné navýšení rozpočtu na akci "Vybudování dětského hřiště"
300. 000,- Kč rozpočtová změna z přebytků minulých let
dotace činí 250 tis. Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu o 300. 000,- Kč
na provedení akce "Vybudování dětského hřiště".

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 150 bylo schváleno.



ad 12. Výsledky hospodaření obce za I. čtvrtletí 2012

viz. přílohou zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2012
Celkové příjmy rozpočtu: 3. 672,46 tis. Kč t.j. 49,7%
Celkové výdaje rozpočtu: 2. 972,70 tis. Kč t.j, 40,2 %
Stav finančních prostředků na účtu obce k 31. 3. 2012: KB - 3.454.572,34 Kč.

PS - 122.656,72 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 151 bylo schváleno.

ad 13. Rozpočtový výhled obce 2012 - 2015
viz přílohou zápisu
zastupitelé neměli žádné připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled obce 2012 - 2015

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 152 bylo schváleno.

ad 14. Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2012
viz přílohou zápisu
zastupitelé neměli žádné připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový proces obce v roce 2012

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 153 bylo schváleno.



ad 15. Rekonstrukce topení OÚ v hodnotě okolo 200 000,- Kč
v případě volných prostředků v rozpočtu obce
tepelná čerpadla

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci topení v budově OÚ v hodnotě okolo
200 tis. Kč v případě volných prostředků v rozpočtu obce

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 154 bylo schváleno.

ad 16. Zápis za rok 2011 do kroniky obce
kronikářka Vlasta Ernestová
kronika k nahlédnutí na OÚ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis za rok 2011 do kroniky obce

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 155 bylo schváleno.

ad 16a. Pojištění obecního lesa
kalamity, povětrnostní podmínky
Lesospol Zbiroh a.s,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pojištění obecního lesa

Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 156 bylo schváleno.



ad 17. Diskuse:
starosta - multifunkční stroj - je vše v jednání;

vojenské lesy - sousední pozemky dostanou peníze;
střecha Lidového domu - vyzvána firma Cembrit, ta se hájí, že prováděcí

firma RYTA zvolila špatný postup pokládky, bude jednáno
právní cestou o úhradě škody. Záruka 2003 - 2013.

dětské hřiště - bude dokončeno během 14 dnů;
škola - zažádáno ještě o dotaci na rekonstrukci střechy

místostarostka - ubytovna je v provozu, postupně se dovybavuje ledničkami a televizory,
byt je obsazen - nájem za 4.000,- Kč měsíčně + 2.000,- Kč za elektřinu,
pozemky - majetek dle darovací smlouvy s FC Cheznovice 96 je už na
katastru převeden do majetku obce

J.Huml čp. 143 - proč je mimořádné navýšení rozpočtu?
místostarostka - akce nebyla vůbec zařazena do rozpočtu 2012, čekalo se na dotaci-

v případě neposkytnutí dotace by se akce vůbec neuskutečnila

F. Stupka čp. 133 - tepelné čerpadlo na OÚ - jistě dobrá věc, ale nestálo by za úvahu
izolace venkovních omítek, budou velké tepelné ztráty

starosta - do budoucna určitě, je to otázka financování;
každá akce nese své riziko, musí být připraveny projekty, aby se vůbec mohlo
požádat o dotaci, realizace akce vždy až po přidělení dotace

J. Huml čp. 143 - bude kontejner na trávu?
starosta - bude, ale chce to trpělivost. V loni jsme kontejner měli od Zbirožské a.s. ,okolní

obce požádaly také - Zbirožská a.s. vlastní pouze tři. Přislíben pro nás je starý,
který se pokusíme opravit, bude majetkem obce a Zbirožská a.s. ho bude
vyvážet;
ve II. čtvrtletí letošního roku by se měla uskutečnit oprava poškozené silnice
okolo Zbirožské a.s.

J. Huml čp. 143 - budou se vysazovat nějaké stromy? Zatím se kácí.
starosta - ano, vysazovat se budou, dosud pokácené stromy byly nutností z hlediska

zdravotního a hlavně bezpečnostního
F. Stupka čp. 133 - u mostu" a Radosti" je dub, jehož větve zasahují do elektrického

vedení, byly by potřeba ořezat
místostarostka - oslovím elektrárny jaký je postup

J. Huml čp. 143 - doprava kolem nás je neúnosná, chtělo by to s tím něco dělat
starosta - vyřizují se zpomalovací pruhy, ale nemůžeme je dát všude, na křižovatkách

v obci platí pravidlo "pravé ruky" - je to na zodpovědnosti řidičů,
u OÚ je matoucí značka označení hlavní silnice Mýto - Olešná - bude řešeno;
vybudována ods tavná plocha pro několik automobilů, aby auta nestála
v křižovatce

V. Huml- zastupitel- už v minulosti bylo svoláno řízení na řešení křižovatek v obci,
konkrétně u čp. 143, zástupci Policie ČR neshledali závady v značení, platí
pravidlo zprava.



ad 18. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.45 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 11 občanů + 1 host.

Ověřovatelé:

OBEC CHEZNOVlCE
se sídlem

338 06 Cheznovice 16
IČ 00258750

Zapsala: Jana Taušová

Ing. Jan Sevald
starosta

Ivana Bl~ cová
mís~ rostka


