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 16.prosince 2014
od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Přítomni:

Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková,
Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

Omluven:

Ing. Pavla Savincová

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
J. Kolář - 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 5. 12. 2014
do 16. 12. 2014 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Ověřovateli zápisu navrhl Pavla Mráčka a Ing. Romana Karáska, zapisovatelem
Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu P. Mráčka a Ing. R.
Karáska, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13 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 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. Výsledky hospodaření obce za I. – IX., I. – XI. měsíc 2014
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Kalkulace pitné vody
7. Poplatek za odpady pro rok 2015
8. Rozpočtový proces v roce 2014 - 2018
9. Zásady rozpočtového provizoria
10. Rozpočtový výhled 2015 – 2018
11. Pronájem LD
12. Organizační řád obce
13. Povodňový plán obce
14. Provozní řád obecního sálu a přilehlých prostor
15. Inventura k 31. 12. 2014
16. Zpráva kontrolního výboru
17. Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 137/12 v k.ú. Cheznovice
18. Žádost FC Cheznovice o zapůjčení prostor v LD
19. Žádost JSDH Cheznovice – nadzemní hydrant
20. Žádost o vyřazení majetku z podrozvahové evidence
21. Pozemek p.č. 1270/5
22. Schválení členů Školské rady
23. Doplňková činnost PO ZŠaMŠ
24. Diskuse
25. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 14 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 2014, I. – XI. měsíc 2014
- dle přílohy zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. – XI. měsíc 2014
Příjmy:
10.921, 53 tis. Kč, t.j. 96,2 % upraveného rozpočtu
Výdaje:
10.209, 66 tis. Kč, t.j. 86,4 % upraveného rozpočtu
Stav finančních prostředků k 30. 11. 2014:
základní běžný účet 2. 225. 480, 82 Kč
poštovní spořitelna
677. 615, 05 Kč
ČNB
308. 715, 39 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
ad 5. Rozpočtové opatření č. 3
- viz. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ad 6. Kalkulace pitné vody
- dle výpočtu pí. Dongresové – odpovědný zástupce pro provozování vodovodu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kalkulaci pitné vody pro rok 2015
Cena pitné vody 18,- Kč/m3 + DPH
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

ad 7. Poplatek za odpady pro rok 2015
- skutečné náklady na 1 poplatníka činí 607,- Kč/rok
- poplatek pro rok 2015 je stanoven ve výši 600,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpady ve výši 600,- Kč
na 1 poplatníka
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

ad 8. Rozpočtový proces v roce 2015
-

nikdo ze zastupitelů neměl připomínek

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový proces v roce 2015
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
ad 9. Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2015
- viz přílohou zápisu
- nikdo neměl žádné připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady rozpočtového provizoria pro rok 2015
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
ad 10. Rozpočtový výhled 2015 – 2018
- viz přílohou zápisu
- nikdo neměl žádné připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled 2015 - 2018
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
ad 11.
-

Pronájem LD
záměr o pronajmutí byl zveřejněn od 5. 11. 2014
nájemce Michaela Ungrová, bytem 267 63 Zaječov 143, IČ 02845458
nájemné 10 tis. Kč/měsíc
viz. příloha zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu LD
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 12. Organizační řád obce
- viz příloha zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.
ad 13. Povodňový plán obce Cheznovice
- viz příloha zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán obce Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.
ad 14. Provozní řád obecního sálu a přilehlých prostor v budově LD Cheznovice
- viz příloha zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád obecního sálu a přilehlých prostor
v budově LD Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

ad 15. Inventura majetku k 31. 12. 2014
inventurní komise – předseda: Ing. Roman Karásek
členové: Jana Urxová
Pavel Mráček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pokyny provedení inventury majetku obce a
inventurní komisy ve složení Ing. R. Karásek – předseda, Jana Urxová a Pavel
Mráček – členové

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.
ad 16. Zpráva kontrolního výboru
- kontrola 19.11.2014 – ubytovna v LD
- viz přílohou zápisu
Zastupitelé vzali zprávu na vědomí

ad 17. Záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 137/12 v k.ú. Cheznovice
- Jana a Pavel Svobodovi žadatelé o odkoupení pozemku o výměře 356 m2 za
účelem jeho budoucího využití pro výstavbu rodinného domu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr odprodeje pozemku p.č. 137/12
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.
ad 18. Žádost FC Cheznovice 96 o zapůjčení prostor v Lidovém domě na pořádání
sportovního plesu, členskou schůzi klubu, na tréninky florbalu a fotbalu A+B
mužstva a starší přípravky v zimním období
- zastupitelé neměli žádné připomínky a souhlasí se zapůjčením prostor dle
žádostí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zapůjčením prostor v LD fotbalovému klubu
FC Cheznovice 96 dle jeho žádosti
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 28 bylo schváleno.
ad 19. Nadzemní hydrant – žádost velitele JSDH Cheznovice o vybudování nadzemního
hydrantu v obci v roce 2015
- doporučeno kontrolou HZS PK ÚO Rokycany
- předběžná finanční částka pro realizaci 40 – 50 tis. Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním nadzemního hydrantu pro účely
požární ochrany
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 29 bylo schváleno.
ad 20. Žádost o vyřazení majetku z podrozvahové evidence
- hasičské obleky, které obec získala bezúplatným převodem od Ministerstva
vnitra ČR
- používané při hasičských zásazích – za nějaký čas doslouží
- zastupitelé nemají žádné připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku z podrozvahové evidence
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno.
ad 21. Pozemek p.č. 1270/5 – celková výměra 34 m2, majitel p. Beldík
- geodeticky zaměřeno
- obec zaplatí 50,-Kč za m2
- zastupitelé souhlasí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem pozemku p.č. 1270/5 o výměře 34 m2 za
cenu 50,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno.
ad 22. Školská rada ZŠaMŠ Cheznovice PO
- zastupitelé souhlasí se snížením počtu členů ze 6 na 3 členy Školské rady
- zástupce obce Cheznovice – Jana Urxová, zástupce školy – Mgr. Bohuslava
Šlapáková a zástupce rodičů – Jana Procházková
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení počtu členů Školské rady ze 6 na 3,
zástupce obce Cheznovice – Jana Urxová, zástupce školy – Mgr. Bohuslava
Šlapáková a zástupce rodičů – Jana Procházková

Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 32 bylo schváleno.
ad 23. Doplňková činnost PO ZŠ a MŠ Cheznovice
-žádost ředitele školy
- bod a) organizace příměstského tábora v době hlavních prázdnin – zastupitelé
souhlasí
-bod b) vzdělávání dospělých – zastupitelé nesouhlasí
Návrh usnesení pro bod a):
Zastupitelstvo obce schválilo Doplňkovou činnost PO ZŠ a MŠ Cheznovice
pouze o rozšíření otázky organizace příměstského tábora – bod a.
Výsledek hlasování pro bod a):
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 33 bylo schváleno.
Návrh usnesení pro bod b):
Zastupitelstvo obce neschválilo Doplňkovou činnost PO ZŠ a MŠ Cheznovice
o vzdělávání dospělých
Výsledek hlasování pro bod b):
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 34 bylo schváleno.

ad 24. Diskuse:
starosta – chci poděkovat panu M. Humlovi za pomoc při opravě kanalizace
M. Huml čp. 154 – topení v přístavbě - venku je teplo, tady stále zima
starosta – topení je zapnuté od pátku, bude řešeno v příštím roce rekonstrukcí,
zateplení budovy, výměna oken a nový zdroj topení
M. Huml čp. 154 – kolik stál objemný odpad na hrázi, to znamená, že si někdo
vymění např. okna a obec a mi všichni to zaplatíme? Musíme
se naučit třídit. Vyhlásit co je objemný odpad.
starosta – všechno v lidech, jak se zachovají a správně třídí odpad
M. Huml čp. 154 – ke smlouvám, které uzavřelo minulé zastupitelstvo – už jste je
zkontrolovali? Co s nimi budete dělat? Co s Lesospolem a
FC, jak je možné je uzavřít na deset let, když se zastupitelé
dvakrát vymění?
starosta – Všechny smlouvy jsou řádně uzavřené, podepsané a platné.
M. Huml čp. 154 – 31 lidí kandidovalo – kde jsou, proč nechodí na jednání?
V LD je po rekonstrukci už 5 nájemce, jak je to možné ? Kolik platí
nájem?

M. Huml – místostarosta – jak už tady bylo řečeno, za nájem restaurace,
ubytovny a bytu 10 tis. Kč měsíčně , stejně jako minulý nájemce,
který ale od původní smlouvy odstoupil, měl v nájmu pouze
restauraci
T. Tonár čp. 72 – poděkování za vyřešení problému se psem p. Čepeláka
M. Mudra čp. 235 – je vyhlášen dotační program na opravu silnic i druhé a třetí
třídy, bylo by potřeba zažádat a opravit silnici v „Luhu“
M. Huml – místostarosta – obec může žádat o dotaci na opravy cest ve svém
majetku – tedy obecní cesty
M. Karásková čp. 212 – křižovatka na Olešnou je také nebezpečná a neopravená,
někdy tam stojí i voda.
starosta – křižovatka je asi už na jiném katastru, ale v pátek přijede pan Mužík,
tak se ho zeptáme.
M. Mudra čp. 235 – odpad na hrázi, kdo ho tam vyvezl každý ví i vy, ale veřejně
se to neřekne, proč?
starosta – nikoho jsem neviděl, nemůžu jmenovat.
M. Huml čp. 154 – jsem hospodský povaleč, od kdy je v LD otevřeno?
starosta – od pátku!

ad 19.. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.30 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 18 občanů.

Zapsala: Jana Taušová

Josef Kolář
starosta

Milan Huml
místostarosta
Ověřovatelé:

