ZÁPIS
z jednání mimořádného Zastupitelstva obce Cheznovice,
podle § 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. září 2016
od 17.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Přítomni:

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

Omluvena:

Ing. Pavla Savincová - nemoc

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
J. Kolář - předsedající schůze v 17.00 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 30. 8. 2016
do 7. 9. 2016 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 Mgr. Bohuslavu Šlapákovou a Janu Urxovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Bohuslavu
Šlapákovou a Janu Urxovou , zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 135 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.
2.
3.
4.
5.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Schválení výběrového řízení na opravu střechy hasičské zbrojnice
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 136 bylo schváleno.
ad 3. Výběrové řízení na opravu střechy budovy hasičské zbrojnice
-

starosta jmenoval komisi na výběrové řízení zakázky malého rozsahu ve složení:
Ing. Roman Karásek – předseda komise, Pavel Mráček a Jana Urxová – členové
dne 24. 8. bylo na úřední desce OÚ vyvěšeno – Vyhlášení soutěže k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava střechy – nový krov + plášť
– budova hasičské zbrojnice v Cheznovicích“
 konec lhůty podání nabídek 5.9. 2016
 základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
 nabídka musí obsahovat cenovou nabídku a záruční podmínky

-

obesláno 5 firem:

Tesařství Miloslav Marek, 338 06 Cheznovice 169
Truhlářství Pavel Čermák, 338 06 Cheznovice 198
Ing. Jan Houška, 338 06 Dobřív 373
Ing. Jan Sevald, 338 06 Cheznovice 270
Ryta spol. s r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
na výzvu na úřední desce : Petr Škvaridlo – Klempo, Bezděkov 5, 438 01 Žatec

-

do termínu byla doručena 1 nabídka firmy BIOS s.r.o., U Pivovaru 1898, 263 01
Dobříš, IČO 00670081
Střešní konstrukce - cena díla vč. 21% DPH : 236.954,- Kč
záruka 60 měsíců od předání díla
Střešní plášť – cena díla vč. 21% DPH : 370.526,- Kč
záruka 60 měsíců na konstrukce a 30 let na mrazuvzdornost
střešní krytiny dle OP výrobce

-

komise doporučuje zastupitelstvu obce firmu BIOS s.r.o., U Pivovaru 1898,
263 01 Dobříš, IČO 00670081

-

nikdo ze zastupitelů neměl další připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu BIOS s.r.o., U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš,
IČO 00670081, k realizaci zakázky „Oprava střechy – nový krov + plášť –
budova hasičské zbrojnice v Cheznovicích“:
Střešní konstrukce - cena díla vč. 21% DPH : 236.954,- Kč
záruka 60 měsíců od předání díla
Střešní plášť – cena díla vč. 21% DPH : 370.526,- Kč
záruka 60 měsíců na konstrukce a 30 let na mrazuvzdornost
střešní krytiny dle OP výrobce
a dává tímto mandát starostovi obce Josefu Kolářovi k podpisu Smlouvy o dílo
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 137 bylo schváleno.

ad 4. Diskuse:
M. Huml čp. 154 – kdy bylo hlášení, že se koná zastupitelstvo a proč je
od 17.00 hodin ?
starosta – hlášení bylo 2x, dnes je mimořádné kvůli jednomu bodu, vše je řádně
v termínu vyvěšeno a od 18.00 je schůzka důchodců
M. Huml čp. 154 – kdo se stará o vývěsku před obchodem? Nevím, kdo to tam
vyvěsil, je to podvod, mylná informace, protože parlament
ještě nic nerozhodl
starosta – nevím co přesně myslíš?
M. Huml čp. 154 – ty žluté letáky a ještě jedna věc, jak jste se domluvili ohledně
obědů , už je to čtrnáct dnů od minulého zastupitelstva
starosta – Míro, už minule jsem Ti vysvětlil, že nemůžeme nikomu z občanů
nařizovat kam mají chodit na oběd
Jana Urxová čp. 273 – Pane Huml, chodíte sem do LD, Vy na oběd?
M. Huml čp. 154 – nechodím, nemám chuť, ale zastupitelé se mají starat o obecní
majetek, vaří se 20 obědů – to se to za chvíli zavře, ale Vám je
to asi jedno
Ing. Jan Sevald čp. 270 – chtěl bych poděkovat za firmu BIOS, i když s ní nemám
nic společného za získanou zakázku, na základě mého
doporučení je na ní nulový zisk. Jsem překvapený, že
jste se pustili do hasičárny, existuje 100% dotace, kdo to
dodělá? Já jsem nechal udělat projekt za 75 tis. Kč.
starosta – ano projekt na investici na 4,5 mil. Kč. Projekt skončil a tak jsme
stavební povolení obnovili. 100% dotace je na evropské peníze, jistě
víte , že hasiči dostanou na dotaci nové auto, které má určité parametry.
Kvůli požadavkům na evropské dotace bychom museli hasičárnu zbourat.
Ing. Jan Sevald čp. 270 – tak si asi klepal na špatné dveře, existuje spousta dotací,
využívají je všude okolo, je třeba se jen ohnout a sebrat
Chci, aby to bylo přesně zapsáno a vyšlo v Cheznováku,
v zápisech nejsou zprávy přesně tak, jak se hovoří,
viz. minule pan Jarý.
Existuje projekt na potok – Lesy ČR na nový potok, celý
ho předělají, voda je výš než sklep obecňáku.

M. Huml čp. 154 – hasičárna je v záplavové oblasti, víte to? Pořád říkám a budu
říkat, docházejte sem na jednání zastupitelstva i po volebním
období, podívejte kolik nás tu je, zodpovídáte za to co se děje
Ing. Jan Sevald čp. 270 – kolik jste dostali dotací, na co jste je použili, všude je
využívají, že se dělají chodníky je sice hezké, ale až se
bude dělat čistička, tak se rozkopají
starosta – právě zámková dlažba se dá rozebrat a znovu použít. Ty si jako
starosta přebíral něco přes dva miliony, předával 3,3 mil Kč, teď je na
účtu 9 milionů korun, střádáme na tu čističku, hodně věcí se dělá z rozpočtu
Ing. Jan Sevald čp. 270 – co je tady vlastně uděláno, kromě zateplení tady té přístavby?
starosta – ve škole a mateřské školce je nové sociální zařízení, schody do školy i školky,
rekonstrukce přístavby LD, vyčištěný potok, chodníky, máme připraveno na
vyčištění regulace, na hasičárnu se na dotace sbírají body za pětileté období
Ing. Jan Sevald čp. 270 – měli jste napřed sehnat peníze, auto je kvůli Brdským
lesům, proto dotace jakou mají i ostatní okolo.
M. Huml čp. 154 – už dříve jsem chtěl, aby jste zařídili propustky přes les
starosta – informovali jsme se, že propustky pro občany dostanou pouze obecní
úřady sousedící s prostorem a to nesousedíme, už jsem Ti to vysvětloval.
M. Huml čp. 154 – musí se tam zajet a vyřídit to.
Mgr. B. Šlapáková – chci Vás všechny pozvat na prohlídku školy jsme domluveni se
zastupiteli, že se půjdou podívat hned po skončení jednání,
od 18.00 hodin přijdou na prohlídku důchodci, pojďte se
podívat i vy pane Huml, pane Sevalde
Ing. Jan Sevald čp. 270 – já nepůjdu
ad 5. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 17.20 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 5 občanů
Zapsala: Jana Taušová

Poznámka zapisovatele Jany Taušové:
Omlouvám se panu Jarému, který přišel na OÚ, že píši špatný zápis, že je
napsáno jinak než řekl ( i poznámka Ing. Sevalda při dnešní diskusi).
Požádala jsem pana Jarého, co si přeje mít v zápise napsáno jak řekl – proto tuto
poznámku zveřejňuji. Na dnešním jednání bylo řečeno, že se nepíše zápis tak jak
se hovoří. Zápis na jednání píši s kolegyní Zdeňkou Dudlovou, aby se předešlo
tomu, že by mohlo něco důležitého uniknout. U některých diskutujících je složité
vše přesně zaznamenat. S čistým svědomím si myslím, že vše podstatné je zapsáno.
Vždycky doslovný zápis nemusí být přesný, ale význam projevu je zachován.
Nahrávací záznamové zařízení nepořídil ani bývalý starosta Ing. Sevald ani zatím
současný starosta Kolář. Přesto si myslím, že případné vynaložené peníze na toto
zařízení by se daly použít na něco důležitějšího. Jednání zastupitelstva obce není soud.

Výňatek z diskuse z jednání ZO ze dne 23. 8. 2016:
Fr. Jarý – před rokem se jednalo o parcelách pana Štochla – snažil jsem se jeho záměr
najít v územním plánu a nenašel jsem, není tedy v ÚP, a realizace nepřipadá
v úvahu. Proč tento záměr nebyl dán do územního plánu?
Tento text si přeje mít pan Jarý v zápise, to bylo řečeno:

Josef Kolář
starosta
Milan Huml
místostarosta
Ověřovatelé:

