
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 27. června 2013

od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

Přítomni: Ing. J. Sevald , B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová
L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - 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 18. 6. 2013
do 27. 6. 2013 včetně. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Ověřovateli zápisu navrhl Vlastimila Humla a Libora Marka,
zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Vlastimila Humla a
Libora Marka, zapisovatelem Janu Taušovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 217 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. Předsedajícípožádal o doplnění programu o bod 8a.- Schválení
prodeje nepotřebného majetku - počítače v ZŠ a MŠ a bod 8b.- Žádost o povolení
zřízení speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami při ZŠ a MŠ
Cheznovice

Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.



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. Hospodaření obce za 1.- 111.- měsíc 2013
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Závěrečný účet obce + audit
7. Účetní závěrka roku 2012
8. Schválení zápisu za rok 2012 do obecní kroniky
8a. Schválení prodeje nepotřebného majetku - počítače ZŠaMŠ
8b. Žádost o povolení zřízení speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami při ZŠaMŠ Cheznovice
9. Dodatek č.1 Knihovního řádu obecní knihovny
10. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
11. Zpráva finančního výboru o kontrolách
12. Zpráva o provedené kontrole využití účelové dotace
13. Nájemní smlouva na provozování bufetu na hřišti
14. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1273/1- E 58
15. Žádost o doplnění veřejného osvětlení
16. Diskuse
17. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 218 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. - III. měsíc 2013
dle přílohy zápisu
nikdo neměl připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. - III. měsíc 2013
Příjmy: 2. 981, 93 tis. Kč, t.j. 32,1 % schváleného rozpočtu
Výdaje: 3.477,56 tis. Kč, t.j. 34,9 % schváleného rozpočtu

Stav finančních prostředků k 31.3.2013:
základní běžný účet 1. 716. 672, 75 Kč
poštovní spořitelna 303. 084, 05 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 219 bylo schváleno.



ad 5. Rozpočtové opatření č. 1
viz. přílohou zápisu

ávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 220 bylo schváleno.

ad 6. Závěrečný účet obce
přílohou zápisu
zastupitelé podrobně seznámeni, nikdo neměl připomínek
závěrečný účet obsahuje i výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ k 31.12.2012
auditorská zpráva - závěr - při přezkoumání hospodaření obce Cheznovice za
rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (Zpráva je součástí zápisu)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 221 bylo schváleno.

ad 7. Účetní závěrka roku 2012
nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky
podrobné výkazy k nahlédnutí

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2012

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 222 bylo schváleno.

ad 8. Schválení zápisu za rok 2012 do obecní kroniky
zápisy kronikářky Vlasty Ernestové
bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis za rok 2012 do obecní kroniky

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 223 bylo schváleno.



ad 8a. Schválení prodeje nepotřebného majetku
pořízení použitých počítačů od Hypotéční banky pro ZŠaMŠ Cheznovice
dle přílohy č.j. 18/2013 prodej nepotřebného - 16 kusů za 1500,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nepotřebného majetku - 16 kusů počítačů

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 224 bylo schváleno.

ad 8b. Žádost o povolení zřízení speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami při ZŠaMŠ Cheznovice

zastupitelé podrobně seznámeni, schváleno bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení speciální třídy pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami při ZŠaMŠ Cheznovice

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 225 bylo schváleno.

ad 9. Dodatek č.1 Knihovního řádu Obecní knihovny v Cheznovicích
viz přílohou zápisu
využívání výpočetní techniky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Knihovního řádu Obecní knihovny
v Cheznovicích

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 226 bylo schváleno.

ad 10. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
č. IV-12-0004070/1 Cheznovice, čp. 127, Srbek František, vNN
náhrada za věcné břemeno 1200,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-
0004070/1

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 227 bylo schváleno.



ad 11. Zpráva finančního výboru ze dne 7.5.2013 a 10. 4. 2013
zprávu podal předseda finančního výboru L. Marek
víz přílohou zápisu

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 12. Zpráva o provedené kontrole využití účelové dotace
kontrolu provedl KÚ PK
kontrola poskytnuté účelové dotace - Program stabilízace a obnovy venkova
č. A 189/PSOV -2012 - dětské hřiště
závěr: Ukončená akce odpovídá účelu, nedostatky nebyly zjištěny.
víz. příloha zápisu
zastupitelé vzali na vědomí

ad 13. Nájemní smlouva na provozování bufetu na hřišti
víz přílohou zápisu
nájemce Pavel Cafourek, Dlouhá třída 169,33805 Mýto
nájemné smluvní částka 500,- Kč měsíčně
přílohou smlouvy - provozní doba bufetu
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 14. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1273/1 v k.ú. Cheznovice
zastavěný pozemek chatou E 58
nájemce Tomáš Trojan, Peškova 966/8,15200 Praha 5
cena 386,- Kč za 1 rok

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o užívání pozemku p.č. 1273/1 v k.ú.

Cheznovice, nájemce Tomáš Trojan, Peškova 966/8, 152 00 Praha 5
cena 386,- Kč za 1 rok

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 228 bylo schváleno.

ad 15. Žádost o doplnění veřejného osvětlení
prodiskutována s žadatelem - doplnění osvětlení se realízovat nebude
nikdo neměl připomínek
zastupitelé vzali na vědomí



ad 16. Diskuse:
místostarosta - přišla odpověd' z ČEZ - v roce 2013 se bude provádět realizace

stavby nové transformační stanice
starosta - v přizemí OÚ bude zřizena místnost pro služby: masáže, pedikury a

kosmetiky; proběhlo vítání 10 nových občánků, otevření zdravotního
střediska je v jednání; proběhlo výběrové řizení na zametací stroj;
objemný odpad pro občany - 3 kontejnery - náklady 25 tis. Kč;
-velké poděkování patří hasičům za pomoc při povodni, z toho vyplívá
úkol- přípojka na osvětlení k čp. 49 (náklady 4 tis. Kč)
-pozvánka na Den s obcí - 27.6.2013 , tombola
-hasiči získají bezúplatným převodem od státu majetek za 90 tis. Kč

M. Huml čp. 154 - jaká je smlouva s LD? Zajistěte, aby byl v televizi program
FANDA, v hospodě je zima; jak vypadá realizace územního plánu?
Proč je zavřená cesta" Na Krášovky? Měly by se dát zábrany proti povodni.

starosta - Smlouva s nájemci restaurace je stejná jako byla, nebyli včas poučeni jak
regulovat topení, karta do televize není problém;
územní plán stojí v prvopočátku milion korun, dáme ho do šuplíku,
protože nejsou penize na následné vybudování čističky, kanalizace, oprava
komunikací atd., lhůta realizace je prodloužena do roku 2020, měl by se na
financování podílet stát;
majitele cesty za JZD zjistím, zábrany proti povodni ne, žádná škoda
nevznikla

Ing. P. Savincová - připraveno zadání ÚP, je třeba se rozhodnout, zda pořídíme
M. Frost čp. 264 - poděkování starostovi a zastupitelům za finanční dar

na 110. výročí založení sboru, budeme vždy nápomocni,
pomůžeme i na Dni s obcí - rozdal Pamětní listy; přišla
smlouva na polní kuchyni - domluvíme se jak ji dopravíme

F. Stupka čp. 133 - jsou potřeba zpomalovací pruhy na křižovatce a zrcadlo při
výjezdu na silnici u čp. 26, strom u čp. 129 je třeba porazit

starosta - jeden zpomalovací pruh stojí 74 tis. Kč., je třeba projekt, zrcadlo musí
povolit inspektorát dopravy, strom je na soukromém pozemku

J. Huml čp. 143 - hodně je rozbitá silnice od Těnských křižovatek
starosta - silnice bude v blizké době opravena

ad 17. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.45 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 19 občanů .

Zapsala: Jana Taušová

OBEC CHEZNOVICE
se sídlem

338 06 Cheznovice 16
IČ 00258750

DIČ: CZ00258750

Milan Huml
místostarosta

Ověřovatelé:


