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 24. září 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 17.9.2013
do 24.9.2013 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 Mgr. Bohuslavu Šlapákovou a Ing. Pavlu Savincovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Bohuslavu
Šlapákovou a Ing. Pavlu Savincovou, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 229 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 a požádalo doplnění programu o bod 14a - Schválení dodatku ke
Smlou~ě o spolupráci s FC Cheznovice 96, bod 14b. - Dotace hasiči,bod 14c.- Odpisový
plán ZSaMS, starosta požádalo doplnění programu o bod 9a - Mandát starostovi obce
k vyřízení překlenovacího úvěru.
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.
Předsedající dal hlasovat o rozšířeném programu jednání.
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 I. - VI. a I. - VIII. měsíc roku 2013
5. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3
6. Zpráva o kontrole na VZP
7. Zpráva finančního výboru
8. Schválení pořízení Územního plánu obce Cheznovice
9. Schválení Smlouvy č. 12111002 - SFŽP
9a. Mandát starostovi k vyřízení překlenovacího úvěru
10. Schválení ceníku ubytovny
11. Schválení nákupu nábytku - jídelna ZŠ
12. Schválení dotace - kuchyně školy
13. Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 819
14. Schválení nákupu přístrojů pro ordinaci
14a. Schválení dodatku ke Smlouvě o spolupráci s FC Cheznovice 96
14b. Dotace hasiči
14c. Odpisový plán ZŠaMŠ
15. Diskuse
16. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 230 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. - VI. měsíc 2013, I. - VIII. měsíc 2013
dle přílohy zápisu
nikdo neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výsledky hospodaření obce za I. - VIII. měsíc 2013
Příjmy:
8. 846, 58 tis. Kč, t.j. 83,7 % upraveného rozpočtu
Výdaje:
8. 745, 08 tis. Kč, t.j. 78,0 % upraveného rozpočtu
Stav finančních prostředků k 31. 8. 2013:
základní běžný účet 1. 608. 362, 59 Kč
~oštovní spořitelna
487.616,62 Kč
CNB
521. 380, 22 Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení č. 231 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 5.

Rozpočtové opatření č. 2, 3
vÍZ. přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 232 bylo schváleno.

ad 6.

Zpráva o kontrole na VZP
kontrola provedena dne 9. 8. 2013 v sídle Klientského pracoviště VZP ČR,
Jiráskova193, 33701 Rokycany
kontrola plateb pojistného a dodržování povinností plátce
závěr: z uvedených skutečností nebyl za období od 1/2011 - 6/2013 zjištěn
nedoplatek ani přeplatek pojistného.
zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek

ad 7. Zpráva finančního výboru ze dne 13.8.2013
zprávu podal předseda finančního výboru L. Marek
Zápis z kontroly hospodaření OÚ Cheznovice za I. pololetí 2013
závěr: FV nemá k hospodaření obce žádné připomínky
Zápis z průběžné kontroly hospodaření sportovního klubu FC Cheznovice 96
za 'li roku 2013
výsledek kontroly viz přílohou zápisu
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 8.

Schválení pořízení územního plánu Cheznovice
Ing. P. Savincová spolupracuje s p. Hájkem MěÚ Rokycany
pořízení cca za 200 tis. Kč
schválen návrh zadání územního plánu obce Cheznovice
nikdo ze zastupitelů neměl připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání pořízení územního plánu obce
Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení č. 233 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 9. Schválení Smlouvy
12111002 - SFŽP
"Snížení imisní zátěže v obci Cheznovice"
zametací stroj Egholm 2200T
celková cena 1. 980 tis. Kč
dotace - rozhodnutí Č. 12111002 - SFŽP
85% z FS
1.683 tis. Kč
5% z SFŽP ČR
99 tis. Kč
vlastní zdroje
198 tis. Kč
č.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
imisní zátěže v obci Cheznovice"
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení

Č.

Č.

12111002 - SFŽP - "Snížení

Proti: O

Zdržel se: O

234 bylo schváleno.

ad 9a. Mandát starostovi obce k vyřízení překlenovacího úvěru na předfinancování
dotace ze SFŽP ČR
úvěr ve výši 1,5 mil. Kč na stroj EGHOLM CITY RANGER 2250
KB Rokycany
zastupitelé neměli připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky a.s. v objemu
1,5 mil. Kč na předfinancování dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
na nákup zametacího stroje EGHOLM CITY RANGER 2250.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení

Č.

Proti: O

Zdržel se: O

235 bylo schváleno.

ad 10. Ceník ubytovny v čp. 193
platný od 1. 10.2013
viz přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
1 - 2 noci
3 noci - měsíc
déle než měsíc

schvaluje Ceník ubytovny platný od 1. 10. 2013
190,- Kč/noc
160, -Kč/noc
140,- Kč/noc

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení

Č.

236 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 11. Schválení nákupu nábytku
židle a stoly do jídelny ZŠaMŠ cca 40 tis. Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup židlí a stolů do jídelny ZŠaMŠ Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro:
9

Proti:

O

Zdržel se: O

Usnesení č. 237 bylo schváleno.

ad 12. Dotace - kuchyně ZŠaMŠ Cheznovice
usnesení zastupitelstva PK dne 9. 9. 2013 č. 260/13 - poskytnutí finanční dotace
z dotačního titulu "Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013"
výše dotace 600 tis. Kč
další investice v hodnotě cca 400 tis. Kč (nevyhovující rozvody elektriky a vody)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci a nákup zařízení - kuchyně
Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro:
9

Proti:

O

ZŠaMŠ

Zdržel se: O

Usnesení č. 238 bylo schváleno.

ad 13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 819 u E10
žadatel Petr Šandera, Heranova 1542/2, 155 00 PRAHA 5
1m2 za 100,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr prodeje části pozemku p.č. 819
Výsledek hlasování:
Pro:
9

Proti:

O

Zdržel se: O

Usnesení č. 239 bylo schváleno.

ad 14.

ákup přístrojů pro ordinaci MUDr. Jana Čadová v přízemí budovy
OÚ Cheznovice
přístroje za cca 65 tis. Kč - majetkem obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup přístrojů pro ordinaci MUDr. Jana Čadová
v přízemí budovy OÚ Cheznovice, přístroje za cca 65 tis. Kč - majetkem obce

Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 240 bylo schváleno.

ad 14a. Schválení Dodatku ke Smlouvě o spolupráci ze dne 2. 4. 2012 mezi
FC Cheznovice 96 a Obcí Cheznovice
snížení příspěvku na činnost po dobu čtyř splátek o 20. 000,- Kč
částka 80. 000,- Kč byla použita na nákup Trakroru XT 220 HD, který je
majetkem FC Cheznovice 96.
viz přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o spolupráci ze dne 2. 4. 2012
mezi FC Cheznovice 96 a Obcí Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 241 bylo schváleno.
ad 14b. Dotace hasiči - nákup potřebného majetku
vybavení jednotek SDH věcnými prostředky pro zabezpečení jejich
akceschopnosti
dotaci poskytuje kraj obci, jejíž jednotka byla nasazena v průběhu povodně
v červnu 2013 - 66 tis. Kč
materiál se zakoupí a kraj proplatí faktury
ávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup potřebného majetku pro JSDH Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení

č.

Proti: O

Zdržel se: O

242 bylo schváleno.

ad 14c. Odpisový plán ZŠaMŠ Cheznovice
dvě interaktivní tabule v pořizovací ceně 59. 573,- Kč/kus
10 letý odpisový plán dle přílohy zápisu
nikdo ze zastupitelů neměl připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán ZŠaMŠ Cheznovice
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Usnesení č. 243 bylo schváleno.

Proti: O

Zdržel se: O

ad 15. Diskuse:
starosta - je opravena a uklizena cesta ke hřbitovu
navežena drť z dálnice, opraví se cesta u čp. 37 a případná část cesty ke
Štěpánu
ordinace - vyřizuje se stavební povolení pro rekolaudaci, nový nábytek a
vymalovaná ordinace dle požadavku MUDr. Čadové
od září 2013 se nezajišťuje dovoz občanů k lékaři do Mýta, v budoucnu by
doktorka ordinovala v Po 14 -16 hod.
nová místnost "péče o tělo" - pedikura, masáž a kosmetika
pozvánka na sobotu 28. září - "Sousedské posezení s vůní vepřového"
Miroslav Huml čp. 154 - k ubytovně - co byt? provozuje se?
starosta - byt slouží k rezervnímu bydlení v případě potřeby
F. Stupka čp. 133 - už jsem říkal několikrát, že je potřeba umístit zpomalovací
pruh u nás na křižovatce a zrcadlo u čp. 26
starosta - zpomalovací pruh stojí cca 74 tis. Kč, realizace byla nutná u školy a
hřiště, na křižovatce platí pravidlo pravé ruky a je to na zodpovědnosti
řidiče, na zrcadlo se zeptám na příslušném odboru
F. Stupka čp. 133 - bylo by potřeba vybudovat přístřešek pro kola žáků školy
starosta - do školy se už za toto volební období investovalo 11 mil. Kč

ad 16.. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19. 30 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 16 občanů.

Zapsala: Jana Taušová

OBEC CHEZNOVlCE Ing. Jan Sevald
se sídlem
338 06 Cheznovice 16
IČ 00258750
DIČ: CZ00258750

Ověřovatelé:

starosta
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