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 15. prosince 2015
od 18.00 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 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 7. 12. 2015
do 15. 12. 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. Savincovou a Ing. R. Karáska, zapisovatelem
Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Savincovou a Ing.
R. Karáska , zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 85 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 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. – XI. měsíc 2015
5. Rozpočtové opatření č. 5
6. Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2016
7. Zásady rozpočtového provizoria roku 2016
8. Kalkulace pitné vody
9. Inventura k 31. 12. 2015
10. Kupní smlouva - pí. Grobářová
11. Vyřazení majetku z evidence v PO ZŠaMŠ Cheznovice
12. Zákaz podomního prodeje v obci
13. Zpráva kontrolního a finančního výboru
14. Diskuse
15. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 86 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. – XI. měsíc 2015
- dle přílohy zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. – XI. měsíc 2015
Příjmy:
10.135, 74 tis. Kč, t.j. 101,7 % schváleného rozpočtu
Výdaje:
7.106, 71 tis. Kč, t.j. 71,3 % schváleného rozpočtu
Stav finančních prostředků k 30. 11. 2015:
základní běžný účet
4. 887. 882, 24 Kč
poštovní spořitelna
1. 412. 900, 89 Kč
ČNB
445. 388, 19 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 87 bylo schváleno.

ad 5. Rozpočtové opatření č. 5
- viz. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 88 bylo schváleno.

ad 6.
-

Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2016
viz přílohou zápisu
zastupitelé neměli připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový proces obce Cheznovice v roce 2016
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 89 bylo schváleno.

ad 7. Zásady rozpočtového provizoria roku 2016
- viz přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady rozpočtového provizoria roku 2016
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 90 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 8. Kalkulace pitné vody
- dle výpočtu skutečných nákladů vypracovaného pí. Dongresovou – odpovědný
zástupce pro provozování vodovodu
- cena vody pro rok 2016 - 19,- Kč/m3 + DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kalkulaci pitné vody pro rok 2016 – cena pitné vody
19,- Kč/m3 + DPH
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 91 bylo schváleno.

ad 9. Inventura k 31. 12. 2015
- starosta obce vydal pokyn k provedení inventarizace majetku v roce 2015,
jmenoval inventarizační komisi a pokyn pro zabezpečení inventarizace majetku a
závazků obce k 31. 12. 2015
- zjišťování skutečných stavů fyzickou inventurou se provede v období od 2. 1. do
10. 1. 2016
- zastupitelé vzali informaci o inventarizaci majetku na vědomí

ad 10. Kupní smlouva – pí. Grobářová
- oddělená část pozemku dle geometrického plánu č. 401 – 273/2015
p.č. 1438/24 o výměře 81 m2
- prodej obecního majetku
- záměr schválen ZO dne 2.6. 2015 usnesením č. 64, zveřejněn na úřední desce
od 12.6. 2015 do 6.7. 2015
- dohodnutá cena 100,- Kč za m2 – částka 8100,- Kč bude zaplacena hotově při
podpisu smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na p.č. 1438/24 o výměře 81 m2
v k.ú. Cheznovice za cenu 100,- Kč/m2
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 92 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 11. Vyřazení majetku z evidence v PO ZŠaMŠ Cheznovice
- žádost o souhlas s vyřazením majetku z evidence
- inventurou byl zjištěn majetek, který pro svoje stáří, opotřebení nebo nefunkčnost
je potřeba zlikvidovat v pořizovací ceně 80. 665,10 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku z evidence v PO ZŠaMŠ
v pořizovací ceně 80. 665,10 Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 93 bylo schváleno.
ad 12. Zákaz podomního prodeje v obci
- nařízení obce č. 1/2015 – Zákaz podomního prodeje
- podomní prodej je zakázán na celém území obce s platností od 1. 1. 2016
- podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží
nebo služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky
v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno,
prodáváno zboží nebo poskytovány služby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce č. 1/2015 – Zákaz podomního prodeje
na území obce Cheznovice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 94 bylo schváleno.
ad 13. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
- předseda kontrolního výboru Pavel Mráček
- kontrola 26. 10. 2015 – evidence, zápisy z jednání zastupitelstva a plnění usnesení
- kontrola 14. 12. 2015 – Kupní smlouva – Jana Hrabyová
závěr: v postupu při řízení této žádosti kontrolní komise
neshledala žádných závad.
Zpráva finančního výboru
- předseda finančního výboru Ing. Roman Karásek
- zpráva o kontrole hospodaření obce, pokladny, pokladních dokladů a stavu
běžných účtů – dne 2. 12. 2015
- finanční výbor neshledal při kontrole žádné závady
Zastupitelé vzali zprávy na vědomí

ad 14. Diskuse:
M. Huml čp. 154 – jaký byl náklad na údržbu zahrady?
starosta – nedá se vyčíslit, protože to nikdo nepočítal
M. Huml čp. 154 – tak je to uzavřené, kontrolní výbor neshledal při prodeji žádné závady
- přejezd přes brod – byli jste se tam podívat? Jsou tam rygolnice, je třeba
tam dát rouru a panel, aby se dalo přejít
- už jsem na to několikrát upozorňoval – zase je zoráno až k potoku a nedá se tam
projít, chtělo by to cestičku, aby se nechalo chodit
starosta – Míro, už se znovu opakuji – potok není v našem majetku, je slíbená oprava
brodu a ohledně zorání jsem jednal, bylo slíbeno, že tam kousek nechají, ale oral
jiný traktorista – domluveno, že z jara projedou kolej, aby se nechalo projít
T. Tonár čp. 72 – silnice kolem staré školy je zúžená, bude se to řešit značkama?
Je třeba trochu ořezat jalovce, které zasahují do silnice.
starosta – pouze optický dojem, nezúžilo se to, šíře silnice je naprosto stejná, na zeleň
koukneme a případně upravíme
M. Huml čp. 154 – koukali jste na smlouvu o táboru?
starosta – ve složce jsme nic nenašli
Ing. F. Srbek – čtu zápisy, u rozpočtových opatřeních by měl být podrobnější rozbor
- voda – nejde mi o cenu, ale o vydatnost zdroje, je dobře, že vodovod vlastní obec,
protože se cena vody i se stočným někde pohybuje i kolem 130,- Kč a vzhledem
k plánované výstavbě se ptám do budoucna, zda bude dost vody?
- ovzduší – tři koridory v obci, kudy se valí kouř
- odpadní vody – děkuji hasičům, ale znovu je to stoka, je to složité, ale do
budoucna by se mělo řešit
starosta – pitná voda – na parcelách D. Štochla se nedoporučuje připojení
na obecní vodovod s ohledem na kapacitu vrtu, musí se řešit vlastní zdrojstudny
M. Mudra čp. 235 - vjezd na parcelu u OÚ je od Mottlů, byl jsem se tam podívat,
je tam 2,5 m
starosta – ale pozemek je p. Hrabýho
J. Švihla čp. 203 – na hřbitově k díře na odpad je třeba dát nějaké desky, aby se
nechodilo v bahně

ad 15. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 18.45 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 14 občanů a 1 host.
Zapsala: Jana Taušová

Josef Kolář
starosta
Milan Huml
místostarosta
Ověřovatelé:

