
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. června  2015   

                od 19.00 hodin v přístavbě Lidového  domu v Cheznovicích 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

Přítomni:   Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková,  Ing. Pavla Savincová 

                                    Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček 

                                     

 

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 25. 5. 2015  

do 2. 6. 2015 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva  

(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Ověřovateli zápisu navrhl  Ing. R. Karáska a P. Mráčka, zapisovatelem   

Janu Taušovou. 

                                                   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Ing. R. Karáska  

a P. Mráčka , zapisovatelem Janu Taušovou. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

           

Usnesení č. 54 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 programu  o bod 8a. – Stížnost rodičů dětí se SVP ZŠ Cheznovice  

  Nikdo  další ze zastupitelstva neměl žádný návrh. 

 

Předsedající dal hlasovat o rozšířeném programu jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje 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. –  III.,IV. měsíc 20151 

5. Rozpočtové opatření č. 1 

6. Závěrečný účet obce za rok 2014 a Účetní závěrka obce za rok 2014 

7. Zpráva auditora  

8. Schválení dotace a Smlouvy na dopravní obslužnost  

8a. Stížnost rodičů dětí se SVP ZŠ Cheznovice 

9. Smlouva o užívání pozemku p.č. 1273/1 – chata E 59 

10. Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 1493/1 – p. M. Kellner 

11. Žádost o odprodej části pozemku před čp. 60, p.č. 1438/1 

12. Žádost o odprodej části pozemku – zahrada OÚ 

13. Žádost o provedení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Cheznovice 

14. Zpráva kontrolního výboru 

15. Diskuse 

16. Závěr 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 55 bylo schváleno. 

 

 

ad 3.  Kontrola usnesení – usnesení z minulých jednání neukládalo žádné nové úkoly. 

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek. 

 

 

 

ad 4.   Výsledky hospodaření za I. – III. a IV. měsíc 2015 

- dle přílohy zápisu 

- nikdo neměl připomínek 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. – IV. měsíc 2015 

 Příjmy: 3.878, 79 tis. Kč, t.j. 38,9 % schváleného rozpočtu 

 Výdaje: 3.005, 33 tis. Kč, t.j. 30,2 % schváleného rozpočtu 

  

Stav finančních prostředků k 30. 4. 2015: 

 základní běžný účet  3. 150. 419, 53 Kč 

 poštovní spořitelna 1. 074. 512, 21 Kč 

 ČNB       365. 669, 39 Kč 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 56 bylo schváleno. 

 



ad 5. Rozpočtové opatření č. 1 

- viz. přílohou zápisu 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 57 bylo schváleno. 

 

 

 

ad 6.    Závěrečný účet obce za rok 2014 a Účetní závěrka obce Cheznovice 

- podrobně všichni zastupitelé seznámeni 

- Závěrečný účet obsahuje i Výkaz zisku a ztráty PO ZŠaMŠ Cheznovice 

k 31. 12. 2014 

- vše k nahlédnutí na OÚ a na úřední desce – vyvěšeno dne 6. 5. 2015 

- bez připomínek 

 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Cheznovice za rok 2014 a  

 Účetní závěrku obce Cheznovice za rok 2014 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 

 

 

ad 7.  Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření             

- vyvěšeno na úřední desce od 6. 5. 2015 

- zkoumané období od 1. 1. 2014 do  31. 12. 2014 

- viz. přílohou zápisu 

- bez připomínek 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

 Cheznovice se závěrem: Při přezkoumání územního celku obce Cheznovice za  

 rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 59 bylo schváleno. 

 

 

 



ad 8. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace  - příspěvek k zajištění dopravní 

obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 38 tis. Kč a podepsání  Smlouvy  o  

poskytnutí účelové dotace na rok 2015 

 

- nikdo ze zastupitelů neměl připomínek 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši  

 38 000,- Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň na zajištění  

 dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 60 bylo schváleno. 

 

 

ad 8a. Stížnost rodičů dětí se SVP ZŠ Cheznovice 

- stížnost na ředitele ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Jana Musílka 

- individuální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžné třídy se nedaří zajistit 

- doporučení ze strany speciálního pedagoga Mgr. Hany Markové i školského 

poradenského zařízení 

- oznámení České školní inspekce o přijetí stížnosti – Mgr. Lenka Rusnoková 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení řízení ve věci stížnosti rodičů dětí se SVP  

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 61 bylo schváleno. 

 

 

ad 9.   Smlouva o užívání pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Cheznovice 

- nájemce Eva Bednaříková , bytem Krausova 605, 199 00 Praha 9 

- změna majitele chaty E 59 

- nájemné ve výši 672,- Kč ročně za 144 m2 pozemku 

- záměr o pronajmutí pozemku zveřejněn dne 25. 3. 2015 

- nikdo neměl žádné připomínky 

 

Návrh usnesení: 

   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o užívání pozemku p.č. 1273/1  

   v k.ú. Cheznovice - nájemce Eva Bednaříková , bytem Krausova 605,  

   199 00 Praha 9 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 62 bylo schváleno. 



ad 10.  Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 1493/1 v k.ú. Cheznovice   

- žadatel pan M. Kellner čp. 54 

- druh pozemku – trvalý travní porost o výměře 368 m2 

- po zjištění věci nikdo neměl žádné připomínky  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru o odkup obecního pozemku  

p.č. 1493/1 v k.ú. Cheznovice o výměře 368 m2 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 63 bylo schváleno. 

 

 

 

ad 11.  Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 1438/1 v k.ú. Cheznovice   

- žadatel paní  Magda Grobářová čp. 60 – 110 m2 

- pozemek sousedící s obytnou budovou  

- po zjištění věci nikdo neměl žádné připomínky  

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru o odprodej části obecního  

pozemku p.č. 1438/1 v k.ú. Cheznovice  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 64 bylo schváleno. 

 

 

 

ad 12. Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č.  34 v k.ú. Cheznovice   

- zájem o cca 608 m2 sousedící s pozemkem čp. 17 

- žadatel Jana a  Roman Hrabýovi  čp. 17 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměru o odprodej části obecního  

pozemku p.č.  34 v k.ú. Cheznovice  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 65 bylo schváleno. 

 

 

 



ad 13. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice 

- žádost KPÚ pro Plzeňský kraj, Nerudova 35, 301 00 Plzeň o provedení 

komplexní pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů 

- č. LV 10001 , katastrální území Cheznovice  

- Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o KoPÚ v k.ú. Cheznovice 

zveřejněna na úřední desce dne 19. 5. 2015 

- vyřizuje Ing. M. Tonárová – Stupková 

- financováno ze státního rozpočtu 

- zcelení několika pozemkových parcel pod jeden pozemek – přesné vyměření 

 

 

Návrh usnesení: 

            Zastupitelstvo obce schvaluje provedení Komplexní pozemkové úpravy dle   

            zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a  

            o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému  

            zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů - č. LV 10001 , katastrální  

            území Cheznovice  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 66 bylo schváleno. 

 

 

ad 14. Zpráva kontrolního výboru 

- předseda kontrolního výboru Pavel Mráček  

- kontrola 31. 3. 2015 – ubytovna v LD 

- kontrola 29. 4. 2015 – evidence, zápisy a plnění usnesení ZO, schválené smlouvy 

- kontrola 27. 4. 2015 – ubytovna v LD 

Zastupitelé vzali zprávy na vědomí 

 

 

ad 15.  Diskuse: 

 M. Huml čp. 154 – Kdo je správcem ubytovny? Hana Marková? 

 místostarosta – Ano, paní Markovou zaměstnala paní Ungrová. 

 M. Huml čp. 154 – Kolik stála rekonstrukce přístavby? 

 starosta – celková rekonstrukce, včetně záclon, obrazu atd. stála 746 282,- Kč 

 M. Huml čp. 154 – Kdo to platil ? Dotace? 

 místostarosta – o dotaci jsme žádali, byli se jsme se starostou i na krajském  

                                       úřadě, ale žádnou dotaci nedostaneme z důvodu vybrání dotací  

                                       v minulých letech   

 M. Huml čp. 154 – Jak je to s topením, jak napojeno a co střecha LD? 

 starosta – topení v přístavbě je napojeno na topení v restauraci se samostatným  

                             odpočtem elektřiny. Střecha byla projednávána na minulém zasedání.  

                             Soud je po dohodě obou stran zastaven, firma opravila veškeré  

                             nedostatky na střeše na vlastní náklady – střecha je v pořádku. 

 M. Huml čp. 154 – Suchá bříza. 



 místostarosta – je na pozemku silnic, už si ji nafotili a porazí. 

 M. Huml čp. 154 – Doutníky na Jamech, to necháte zarost? Něčím to postříkejte. 

 Jana Urxová čp. 263 – Postříkat to ani pane Huml nezkoušejte – takovéto  

                                               prostředí, odbor životní prostředí přímo chrání a podporuje. 

 M. Huml čp. 154 – Psí výkaly po vsi. 

 starosta – několikrát se hlásilo v rozhlase, vyvěšeno ve vývěskách, Míro, je to na  

                             každém majiteli pejska – my s tím nic neuděláme. 

 Jana Urxová čp. 263 – Pane Huml, když uvidíte někoho, tak mu řekněte ať to po  

                                                   pejskovi uklidí. 

 M. Karásková čp. 212 – v ulici u paní Modlíkové – V. Mottl uklízel - hromádka,  

                                     která by se mohla hodit na pole, je třeba ji odvézt. 

 starosta – dnes se všechny hromádky odvážely. 

 M. Karásková čp. 212 – na hřbitově je vzorně posekáno, ale dole mezi hroby je  

                          spousta plevele, co s těmi keři, byla to nešťastná výsadba, byly lepší túje . 

 M. Jedličková čp. 195 – proč jsou vrata ve škole pořád otevřená? Psi chodí i na  

                                                    dětské hřiště.  

 ředitel Mgr. J. Musílek – souhlasím, bude se zavírat. 

 Fr. Srbek čp. 127 – výjezd z obce na Mýto není hezký, je třeba posekat a vyčistit. 

 Zajíčková – Holoubkov – Jak se obec staví ke třídě dětí se SVP? Podporuje ji obec? 

   Pan ředitel řekl, že obec tyto děti nepodporuje.  Pokud budou děti se  

                                    SVP podporovány, nebude Lukáš Zajíček vyrušovat.  

 ředitel Mgr. J. Musílek – nejsem si vědom, že by obec nepodporovala výuku, ale  

                                                       nemůže být na úkor ostatních dětí. 

            Lukáš Zajíček má vážný hendikep, jeho začlenění je  

                                                       náročné, záleží na všech zúčastněných. 

 místostarosta – obec nemá proti speciální třídě výhrady, ale chceme, aby výuka  

                                       probíhala tak jak má. 

 Zajíčková – oficiální stížnost byla po vyhrocení situace, bylo by na místě rychlejší  

                                 jednání  

 starosta – čekáme na výsledky školní inspekce, Mám informaci, že zítra je jednání  

                             rodičů s panem ředitelem, po vyjádření inspekce budeme jednat dále. 

               

 

 

ad 16.  Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil ve  20. 05  hodin.  

             ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 20 občanů, 7 hostů. 

 

         Zapsala: Jana Taušová 

 

 

 

 

 

           Josef Kolář 

              starosta 

      

           Milan Huml 

           místostarosta 

Ověřovatelé: 


