
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  14. června  2012   
                od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

Přítomni:   Ing. J. Sevald , I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml,  
                                    L. Marek, V. Huml, P. Urx   
 
Omluveni: Ing. P. Savincová, M. Huml 
 
ad 1.   Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce  

Ing. Jan Sevald  - předsedající schůze v 19.00 hodin a předal řízení jednání  
zastupitelstva místostarostce Ivaně Blahovcové. 
 
Ta konstatovala, 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 6.6. 2012  
do 14. 6. 2012 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva  
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu  
9 všech členů zastupitelstva) 2 jsou omluveni, takže zastupitelstvo je usnášení schopné  
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Ověřovateli zápisu navrhla B. Šlapákovou a V. Humla,   
zapisovatelem Janu Taušovou. 
                                                   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu B. Šlapákovou a V. Humla,  
zapisovatelem Janu Taušovou. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

           
Usnesení č. 157 bylo schváleno. 
 
 

ad 2.   Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu jednání v souladu  
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou  
na úřední desce. Požádala o rozšíření programu o bod 6a.  Konkurzní řízení na  
obsazení funkce ředitele  ZŠaMŠ PO Cheznovice a 6b. Rekonstrukce střechy ZŠaMŠ. 
 
Nikdo  další ze zastupitelstva neměl žádný návrh. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání: 
 
 

Navržený program:  
 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

 
2. Schválení programu 

      
3.   Kontrola plnění usnesení z minulého jednání 

 
4. Mimořádné navýšení rozpočtu – 330 000,- FORD 

 
5. Odepsání pohledávek 

 
6. Kontrola  hospodaření  ZŠ a MŠ Cheznovice za rok 2011 

 
 6a. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠaMŠ PO Cheznovice 
 
6b.  Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ  

 
7. Kontrola účetnictví FC Cheznovice 96 

 
8. Závěrečný účet – Horní Berounka, povodí Klabavy - Dobrovolného svazku obcí 

 
9. Rozpočtové opatření č. 1 

 
10.  Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domku na pozemku 1421/3 

 
11. Závěrečný účet obce Cheznovice 2011 

 
12. Ceník služeb pro občany Cheznovic 

 
13. Smlouva S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. „Opatření pro snížení energetické 

náročnosti objektu – objekt ZŠ a MŠ Cheznovice“ 
 

14. Udělení mandátu starostovi obce k jednání ohledně vykoupení části pozemku – roh hřiště FC 
Cheznovice 96 + vyměření pozemku geodézií. 

 
15. Diskuse  

 
16.  Závěr 

 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 158 bylo schváleno. 
 
 
 



ad 3.   Usnesení z minulého jednání neukládalo žádné úkoly 
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek. 
 
 

ad 4.   Mimořádné navýšení rozpočtu 
- nákup automobilu značky „Ford“ za cenu 330 tis. Kč 
- zastupitelé neměli připomínek 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu o 330 tis na nákup automobilu  
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 159 bylo schváleno. 

 
 
ad 5. Odepsání pohledávek 

- pohledávka z roku 2003 – za dřevo – Procházka, Dobřív ve výši 101.155,- Kč 
- pohledávka z roku 2009 – za vodu – Radovič z čp. 251 ve výši 7.657,- Kč 
- na základě auditu doporučeno  pohledávky odepsat a zaúčtovat do podrozvahy 
- zastupitelé neměli připomínek 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje odepsání pohledávek ve výši 101. 155 Kč a 7. 657,- Kč   
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 160 bylo schváleno. 

 
 
ad 6.   Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Cheznovice za rok 2011 

- zpráva z kontroly - viz. příloha zápisu 
- nikdo ze zastupitelů neměl připomínek a zprávu o kontrole vzali na vědomí 

 
 
ad 6a. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ PO Cheznovice 

- přihlášen 1 uchazeč – Mgr. Jan Musílek 
- viz. příloha zápisu 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce jmenuje do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy,  
            příspěvkové organizace Cheznovice Mgr. Jana Musílka, s nástupem do funkce  
            k 1. 8. 2012   
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 161 bylo schváleno. 



ad 6b. Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ  
- rekonstrukce započata pouze v případě poskytnuté dotace 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě poskytnuté dotace bude započato  
            s rekonstrukcí střechy Základní školy a Mateřské školy Cheznovice.  
             
  

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 162 bylo schváleno. 

 
 
ad 7. Kontrola účetnictví FC Cheznovice 96 

- kontrola  - bez závad 
- zastupitelé seznámeni se zápisem z kontroly 
- vzali na vědomí bez připomínek 

 
 
ad 8.  Závěrečný účet – HBPK za rok 2011 

- zveřejněn na úřední desce OÚ  
- žádné připomínky ze strany zastupitelů ani občanů 
 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet HBPK za rok 2011 
 
 Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 163 bylo schváleno. 
 
 

ad 9.   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. 164 bylo schváleno. 
 
 
ad 10.  Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domku na pozemku p.č. 1421/3 

- žadatel – majitel p.č. 1421/3 p. T. Kuták 
- parcela sousedí se zastavěným územím obce 
- inženýrské sítě si majitel vybuduje na vlastní náklady 

 



Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce  souhlasí s výstavbou rodinného domku na pozemku p.č. 1421/3, 
            s tím, že veškeré inženýrské sítě si majitel vybuduje na vlastní náklady. 
             
 Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 165 bylo schváleno. 
 
 
ad 11. Závěrečný účet obce Cheznovice 

- zastupitelé podrobně seznámeni 
- zveřejněno na úřední desce  OÚ 
- nikdo neměl žádné připomínky 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Cheznovice za rok 2011 
 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 166 bylo schváleno. 
 
 

ad 12. Ceník služeb pro občany Cheznovic 
- viz. přílohou zápisu 
- rozšíření služeb spojených s provozem automobilu „FORD“ 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník služeb pro občany Cheznovic 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 167 bylo schváleno. 
 

 
ad 13. Smlouva S+H stavební a obchodní firma spol. s.r.o. „Opatření pro snížení energetické  
           náročnosti objektu – objekt ZŠ a MŠ Cheznovice“ 

- nebylo žádných připomínek 
 

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu S+H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.  
            „Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu – objekt ZŠ a MŠ Cheznovice“ 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 168 bylo schváleno. 

 



ad 14. Udělení mandátu starostovi obce k jednání ohledně vykoupení části pozemku   
- roh hřiště FC Cheznovice 96 + vyměření pozemku geodézií 
- majitel L.Čermák 

 
Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce uděluje mandát starostovi obce k jednání ohledně vykoupení  
            části pozemku – roh hřiště FC Cheznovice 96 + vyměření pozemku geodezií 
 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 169 bylo schváleno. 

 
 
ad 15. Diskuse: 

- starosta:  dětské hřiště, za 500 tis. Kč byla požadována kvalita a bezpečnost – 2/3  
z hracích prvků se musely rozbourat a stavět znova, 

                    dnešním dnem zkontrolováno bezpečnostním technikem a předáno, 
   provozní řád vypracuje ředitel školy, otevřeno bude hřiště každý den  
                                    od 11.00 do 20.00 hodin , omezený provoz při velkých akcí školy, 
   na hrázi je přistaven kontejner na trávu – je  to obecní kontejner , natřen  
   v barvách obce, 
   pozvání na „Kuličkiádu“ a „Prakiádu“ a hlavně na 2. ročník Dne s obcí, 
   který se koná 28. července – atrakce pro děti, soutěž v pojídání knedlíků,  
   hodnotná TOMBOLA, CHEZNOVANKA 
 

- Mudra M. čp. 235 – chtěl jsem se zeptat na možnost odvozu materiálu obecním  
                                   automobilem, ale už bylo vše řečeno 

 
- starosta – z dotací máme ještě zažádáno o multifunkční stroj – budeme vědět  

                 v srpnu 
 
 
ad 16.  Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v  19.30 hodin.  
             ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 17 občanů . 
 
        Zapsala: Jana Taušová 
 
 
 
 
        Ing. Jan Sevald 
              starosta 
 
        Ivana Blahovcová 
             místostarostka 
Ověřovatelé: 
 


