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 7. srpna 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 , M. Huml

Omluveni:

Ing. P. Savincová

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 30.7. 2012
do 7. 8. 2012 včetně. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva) 1 zastupitelka je omluvena, takže zastupitelstvo
je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Ověřovateli zápisu navrhla M. Humla a L. Marka,
zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu M. Humla a L. Marka,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 170 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.
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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.

Zpráva finančního

výboru ze dne 4.6.2012

5. Zpráva z kontroly PO + JSDHO ze dne 25.6.2012
6. Převod 65000,- Kč do "Fondu pro obnovu vodovodu" (rozdíl mezi náklady a ziskem z prodeje
vody za rok 2011)
7.

Smlouva o zřízení věcného břemene - parcela 130/8

8. Výsledky hospodaření za I. - VI. 2012
9.

Schválení firmy na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice"

10. Smlouva o dílo - "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice"
11. Mimořádné navýšení rozpočtu na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice"
800000,- Kč
12. Zakoupení "Multifunkčního

stroje" v případě získání dotace

13. Diskuse
14. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 171 bylo schváleno.

ad 3. Usnesení z minulého jednání - usnesení č. 169 - ZO uděluje mandát starostovi
obce k jednání ohledně vykoupení části pozemku - roh hřiště FC Cheznovice 96
+ vyměření pozemku geodézií - úkol trvá.
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 4. Zpráva finančního výboru ze dne 4. 6. 2012
viz přílohou zápisu
nebyly vzneseny žádné námitky k hospodaření obce

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 5. Zpráva z kontroly PO + JSDHO ze dne 25. 6. 2012
viz přílohou zápisu
namátková kontrola HZS PK

Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 6. Převod 65 000,- Kč do "Fondu pro obnovu vodovodu"
rozdíl mezi náklady a ziskem z prodeje vody za rok 2011

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod 65 000,- Kč do "Fondu pro obnovu
vodovodu"
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 172 bylo schváleno.

ad 7. Smlouva o zřizení věcného břemene - parcela p.č, 130/8
ČEZ Distribuce, a.s. číslo IV-12-0007270/1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - parcela p.č. 130/8
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Usnesení č. 173 bylo schváleno.

ad 8. Výsledky hospodaření za I. - VI. měsíc 2012
zveřejněny na úřední desce OÚ
žádné připomínky ze strany zastupitelů ani občanů
Celkové příjmy:
5.797,28 tis. Kč
Celkové výdaje: 5. 228,58 tis. Kč

Zdržel se: O

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření za I. - VI. měsíc 2012
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 174 bylo schváleno.

ad 9. Schválení firmy na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice"
soutěž na veřejnou zakázku malého rozsahu
výběr ze tří firem, rozhodující nejnižší cena
dotace 400 tis.Kč z PK
komise doporučuje firmu BOHM Pavel- tesařské a pokrývačské práce, Mýto v
Čechách 174,338 OS- nabídková cena včetně DPH : 1. 127.016,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu: BOHM Pavel- tesařské a pokrývačské práce,
Mýto v Čechách 174,338 OS- nabídková cena včetně DPH : 1. 127.016,- Kč
na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice"
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 175 bylo schváleno.

ad 10. Smlouva o dílo - "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice"
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo - "Oprava střechy pavilonu
ZŠ a MŠ Cheznovice"
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 176 bylo schváleno.
ad 11. Mimořádné navýšení rozpočtu na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ
Cheznovice"
rozpočet nutné navýšit o 800 000,- Kč z úspor minulých let
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné navýšení rozpočtu na akci
"Oprava střechy pavilonu ZŠ a MŠ Cheznovice" - 800. 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Usnesení č. 177 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 12. Zakoupení "Multifunkčního stroje"
pouze v případě získání dotace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení "Multifunkčního
získání dotace
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

stroje" v případě

Zdržel se: O

Usnesení č. 178 bylo schváleno.

ad 13. Diskuse:
starosta:

parkování u Štěpánského rybníka - dohoda s Ing. Červenkou na
ohraničeném prostoru na poli
• pozemek - hřiště FC, na části pozemku není jasný majitel, písemně
~ožádáno na geodézii o přeměření a vysvětlení, tím se ukončí spor p.
Cermáka "je to moje"
• strouha nade vsí - zarůstá - není znám vlastník, zažádáno o zjištění
majitele na geodézii
• je nutné opravit komín v LD a elektřina v přístavbě LD
• Den s obcí - velká účast, akce se povedla i přes kritiku některých
občanů
• poděkování patří p. Urxovi za organizaci fotbalového turnaje čtvrtí
• střecha LD - jednání - znalkyně předloží zprávu a dále bude
následovat jednání s příslušnou firmou na náhradu škody
• pozvánka na akci "Posvícenské veselí", které se uskuteční 29. září

M. Balejová čp. 158 - Chci poděkovat starostovi, obecnímu úřadu a hasičům za
pomoc při "Kuličkiádě"
Fr. Jarý - bezprostředně na konci vsi "U Zájezdku" je závora a připomíná to
německou okupaci, proč ji nedali dál, aby se dalo normálně procházet?
starosta - je na pozemku Lesů České republiky, je dána účelově - podílíme se na
tom všichni tím, že vyvážíme do lesa nepořádek a krademe dříví
M. Štochl čp. 179 - Poděkování vedení obce a starostovi za možnost uspořádání
"Prakiády"
M. Huml čp. 154 - cesta okolo JZD a na Mýto, byla slíbena oprava? U staré školy
je nebezpečný rygol, který se propadá, patníky tomu nepomohou.
starosta - ano, volal jsem s firmou Skanska, termín se posune o několik měsíců
z důvodů nového zákona o veřejných zakázkách - musí se vybrat firma,
která opravu provede.

ad 14. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.30 hodin.
za Cheznovice se dnes zúčastnilo 13 občanů + 1 host.
Zapsala: Jana Taušová
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