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 1. března 2016
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 22. 2. 2016
do 1. 3. 2016 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 Pavla Mráčka a Janu Urxovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Mráčka a Janu
Urxovou, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 95 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. – XII. měsíc 2015
5. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7
6. Návrh rozpočtu obce Cheznovice v roce 2016
7. Výsledek konkurzu na funkci ředitele ZŠaMŠ Cheznovice PO
8. Kupní smlouva na p.č. 1420/2 a 1420/3; p.č.1421/6 a 1426/8
9. Kupní smlouva na p.č.1428/149, p.č. 1428/150 a díl „k“, „j1“, „j2“; díl „n“; díl „l“
10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Dopravní obslužnost
11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
12. Lesospol Zbiroh s.r.o. – dodatek k Nájemní smlouvě č. 10
13. Schválení účetní závěrky ZŠaMŠ PO Cheznovice
14. Inventarizační zpráva
15. Projekt Pošta Partner
16. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
17. Příspěvky organizacím
18. Zpráva kontrolního a finančního výboru
19. Diskuse
20. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 96 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. – XII. měsíc 2015
- dle přílohy zápisu
- nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. – XII. měsíc 2015
Příjmy:
11.239, 37 tis. Kč, t.j. 112,8 % schváleného rozpočtu
Výdaje:
7.600, 18 tis. Kč, t.j. 76,3 % schváleného rozpočtu

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015:
základní běžný účet
5. 432. 101, 74 Kč
poštovní spořitelna
1. 467. 508, 41 Kč
ČNB
456. 776, 59 Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 97 bylo schváleno.
ad 5. Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7
- viz. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 98 bylo schváleno.

ad 6.

Návrh rozpočtu obce Cheznovice v roce 2016
- viz přílohou zápisu
- návrh navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč pro školu – paragraf 3113, v příjmech se
rozpočet navýší na položce 1121 – daň z příjmu právnických osob o 50 tis. Kč, aby
byl rozpočet vyrovnaný
- návrh rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný, příjmy i výdaje 10. 550 tis. Kč
-

zastupitelé neměli připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Cheznovice v roce 2016 jako
vyrovnaný, celkové příjmy i výdaje 10. 550,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 99 bylo schváleno.

ad 7. Výsledek konkurzu na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Cheznovice
- na základě doporučení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele konaného
1. února 2016 v budově OÚ Cheznovice
- 1 uchazeč Mgr. Bohuslava Šlapáková – stávající zástupce ředitele
- nástup do funkce od 1. 8. 2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy
Cheznovice , příspěvkové organizace Cheznovice čp. 136 Mgr. Bohuslavu
Šlapákovou s nástupem do funkce k 1. 8. 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 100 bylo schváleno.
ad 8. Kupní smlouva na p.č. 1420/2 a 1420/3; p.č.1421/6 a 1426/8
- dle geometrického plánu dělení parcel pro potřebu výkupu pozemků
a) p.č. 1420/2 o výměře 398 m2 a p.č. 1420/3 o výměře 6 m2 za cenu ,
prodávající Helena Humlová
b) p.č. 1421/6 o výměře 165 m2, prodávající Ing. Petr Grim a Jana Grimová
c) p.č. 1426/8 o výměře 16 m2, prodávající Ing. Roman Karásek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvy na p.č. 1420/2, 1420/3 za cenu
8. 080,- Kč, 1421/6 za cenu 3. 300,- Kč a 1426/8 za cenu 320,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 101 bylo schváleno.
ad 9. Kupní smlouva na p.č.1428/149, p.č. 1428/150 a díl „k“, „j1“, „j2“; díl „n“; díl „l“
- dle geometrického plánu dělení parcel pro potřebu výkupu pozemků
a) p.č. 1428/149 o výměře 59 m2, p.č. 1428/150 o výměře 253 m2, díl „k“
o výměře 530 m2 a díly „j1“ a „j2“ o výměře 721 m2 prodávající
Ing. Václav Heřbolt prodá za celkovou cenu 156. 300,- Kč.
b) díl „n“ o výměře 911 m2 za cenu 91. 100,- Kč, prodávající Magdalena
Grobářová
c) díl „l“ o výměře 285 m2 za cenu 28. 500,- Kč, prodávající Jiří Stránský a Bc.
Lenka Stránská
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvy na p.č.1428/149, p.č. 1428/150 a díl
„k“, „j1“, „j2 za cenu 156. 300,- Kč, díl „n“ o výměře 911 m2 za cenu 91. 100,- Kč,
díl „l“ o výměře 285 m2 za cenu 28. 500,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 102 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Dopravní obslužnost
- finanční prostředky budou použity k zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2016
- částka 37. 450,- Kč pro rok 2016
- zastupitelé neměli připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace k zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeńského kraje – částka 37. 450,- Kč na rok 2016
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 103 bylo schváleno.
ad 11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená ENERGON Dobříš, s.r.o. se sídlem č.p.1665,
263 01 Dobříš
- věcné břemeno 1.000,- Kč
- stavba č. IV-12-0010401/01 Cheznovice, RO, p.č. 137/3, 12, kNN
- kabelové vedení 86 m
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-0010401/01 Cheznovice, RO, p.č. 137/3, 12, kNN s ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupená ENERGON Dobříš, s.r.o. se sídlem č.p.1665, 263 01 Dobříš
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 104 bylo schváleno.
ad 12. Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě o nájmu lesních pozemků s nájemcem
LESOSPOL Zbiroh s.r.o.
- nájemné pro rok 2016 ve výši 139. 047,- Kč čtvrtletně
- doplatek za rok 2015 ve výši 503. 813,- Kč ve dvou splátkách k 31. 3. a k 30.6. 2016
- nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě o nájmu lesních
pozemků s nájemcem LESOSPOL Zbiroh s.r.o.
- nájemné pro rok 2016 ve výši 139. 047,- Kč čtvrtletně
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 105 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 13. Schválení účetní závěrky ZŠaMŠ PO Cheznovice
- dle předloženého Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015
- celkové náklady: hlavní činnost
6. 241. 510, 74 Kč
hospodářská činnost
179. 664, 90 Kč
- celkové výnosy: hlavní činnost
6. 365. 779, 67 Kč
hospodářská činnost
188. 063, 00 Kč
-

celkový výsledek hospodaření činí 132. 667, 03 Kč – jeho příděl do rezervního
fondu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku a zlepšený výsledek hospodaření
PO ZŠaMŠ Cheznovice ve výši 132. 667, 03 Kč, jeho příděl do rezervního fondu
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 106 bylo schváleno.

ad 14. Inventura k 31. 12. 2015
- předseda inventarizační komise podal zprávu o inventarizaci majetku obce
Cheznovice za rok 2015
- inventarizační komise porovnala účetní stavy majetku k 31. 12. 2015 s fyzickou a
dokladovou inventurou. Inventarizační rozdíly nebyly shledány. Stav pokladny
k 31. 12. 2015 je nulový.
- zastupitelé vzali Zprávu o inventarizaci majetku na vědomí
ad 15. Projekt Pošta Partner
- pošta provozovaná třetí osobou
- poskytování základních poštovních služeb beze změny
- zastupitelé rozhodli, že vzhledem k dostatečnému provozu na poště
v Cheznovicích nechtějí nic měnit
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu způsobu obsluhy – Pošta 338 06 Cheznovice,
v průběhu roku 2016 - změna na Poštu Partner 338 06 Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 7

Usnesení č. 107 nebylo schváleno.
ad 16. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
- možnost navýšení měsíčních odměn o 3 % dle zákona
- zastupitelé rozhodli o navýšení od 1. 4. 2016

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva od 1. 4. 2016 o 3% dle zákona
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 108 bylo schváleno.
ad 17. Příspěvky organizacím
- žádosti organizací o finanční příspěvek na rok 2016:
a) Český svaz ochránců přírody, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany
b) SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní
pobočka Rokycany, Pražská 1001, 337 01 Rokycany
c) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. ,Palackého nám. 640, 268 01 Hořovice
d) Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 22 Rokycany
- zastupitelstvo rozhodlo, že příspěvky poskytne pouze místním organizacím:
- FC Cheznovice 96 – dle Smlouvy o spolupráci a jejího dodatku – 165 tis. Kč
Darovací smlouva : SDH Cheznovice – na činnost mladých hasičů – 15. 000,- Kč
SDH Cheznovice – na Memoriál M. Vojče – 5. 000,- Kč
Český svaz včelařů Cheznovice – na činnost - 3. 000,- Kč
ZO chovatelů poštovních holubů – na činnost - 3. 000,- Kč
Myslivecké sdružení Cheznovice – na činnost – 3. 000,- Kč
Český svaz žen Cheznovice – na činnost – 3. 000,- Kč
Cheznovanka – na dopravné při hraní koled – 1. 000,- Kč
Klub důchodců - na činnost – 5. 000,- Kč ( dále bude
proplacená faktura na zájezd v hodnotě 10 tis. Kč )
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na činnost pouze místním organizacím:
- FC Cheznovice 96 – dle Smlouvy o spolupráci a jejího dodatku – 165 tis. Kč
Darovací smlouva : SDH Cheznovice – na činnost mladých hasičů – 15. 000,- Kč
SDH Cheznovice – na Memoriál M. Vojče – 5. 000,- Kč
Český svaz včelařů Cheznovice – na činnost - 3. 000,- Kč
ZO chovatelů poštovních holubů – na činnost - 3. 000,- Kč
Myslivecké sdružení Cheznovice – na činnost – 3. 000,- Kč
Český svaz žen Cheznovice – na činnost – 3. 000,- Kč
Cheznovanka – na dopravné při hraní koled – 1. 000,- Kč
Klub důchodců - na činnost – 5. 000,- Kč ( dále bude
proplacená faktura na zájezd v hodnotě 10 tis. Kč )
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 109 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 18. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
- předseda kontrolního výboru Pavel Mráček
- kontrola 29. 12. 2015 – ubytovna v LD Cheznovice
- kontrola 26. 10. 2015 – evidence, zápisy z jednání zastupitelstva a plnění usnesení
Zpráva finančního výboru
- předseda finančního výboru Ing. Roman Karásek
- zpráva o inventuře drobného hmotného majetku obce Cheznovice
- zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015
Zastupitelé vzali zprávy na vědomí

ad 19. Diskuse:
T. Tonár čp. 72 – chci Vám poděkovat za nový chodník okolo staré školy za celou
naši rodinu
M. Karásková čp. 212 – musíme poděkovat i za chodník u M Centra i lávky
M. Huml čp. 154 – cesta u Zájezdku je obecní? V cestě vede vodovod a cesta je
rozbitá, když se bude dělat rybník tak co?
starosta – stavba rybníka je zatím pozastavena, o promačklé cestě víme a jednal
jsem se Zbirožskou a.s. o její opravě. Vodovod je v pravé koleji a ve
hloubce 150 cm pod zemí. Cesta se opraví.
Ing. P. Savincová čp. 178 – územní plán – přišly dvě připomínky, vyskytuje se území
plánovaného rybníka úpolín evropský a pan Ing. Srbek si nepřeje el. vedení
přes jeho pozemek, tak bude jiné řešení připojení el.
J. Huml čp. 143 – pozemky na parcely jsou pozastavené? Je opět zorané pole.
starosta – územní plán je pozastaven vlivem připomínkového řízení.
J. Huml čp. 143 – z výsledků hospodaření obce vyplývá , že obec má hodně peněz,
na co je použije?
starosta – letošní rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytky minulých let se
střádají třeba na opravu vodovodu
J. Bejček čp. 80 – zjistil jsem , že pole nad náma bude oseto kukuřicí. Byl jsem
v Rokycanech na životním prostředí a mám tady sepsaný papír –
připomínky občanů
starosta – už jsem s tebou mluvil a zopakuji, že jsem jednal s panem Snášelem ze
Zbirožské a.s. , okraj pole bude zajištěn ochranným pásem jiného osiva
a to ještě 6 m nad normu. Připomínku předám Zbirožské a.s.
M. Karásková čp. 212 – pochopila jsem správně příspěvek Klubu důchodců +
dostaneme na zájezd?
J. Huml čp. 143 – protahovaní cest, chodníky jsou perfektní, čisté, ale asi by to
chtělo protáhnout i rozbředlý sníh
starosta – dříve to bylo jednodušší, protože jezdili místní, dnes jsou cizí řidiči a
úplně obec ještě neznají
Ing. P. Savincová čp. 178 – 9. 4. 2016 se koná akce – úklid kolem obce
T. Tonár čp. 72 – kotlíková dotace ? Když se zažádá, že je obec více zamořená
kouřem, tak se dostane více peněz
starosta – vím o tom, navíc se jedná asi o 7tis. Kč, teď stále běží 1. kolo, můžu
se na to zeptat.

ad 20. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 18.40 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 22 občanů.
Zapsala: Jana Taušová

Josef Kolář
starosta
Milan Huml
místostarosta
Ověřovatelé:

