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 19. září 2012
od 18.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. P. Savincová

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - předsedající schůze v 18.00 hodin a předal řízení jednání
zastupitelstva Liborovi Markovi.
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 11. 9. 2012
do 19.9.2012 včetně. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, 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 navrhl Vlastimila Humla, Bohuslavu Šlapákovou a
zapisovatelem Janu Taušovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu V. Humla,
B. Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 179 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 bodu Sa. Odevzdání mandátu ZO - Ivana
Blahovcová, Sb. Vzdání se mandátu ZO - M. Hrabák, Sc. Osvědčení člena ZO Ing. R. Karásek, Sd. Volba místostarosty a výše jeho odměny ve funkci neuvolněného
místostarosty obce, Se. Vzdání se funkce předsedy kontrolního výboru, Sf. Zvolení
předsedy kontrolního výboru a výše odměny.
Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.

Předsedající dal 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. Zpráva finančního výboru
5. Zpráva kontrolního výboru
5a. odevzdání mandátu ZO - I. Blahovcová
Sb. vzdání se mandátu ZO - M. Hrabák
5c. osvědčení člena ZO - Ing. R. Karásek
5d. volba místostarosty a výše jeho odměny ve funkci neuvolněného místostarosty
obce
Se. vzdání se funkce předsedy kontrolního výboru
5f. zvolení předsedy kontrolního výboru a výše odměny
6. Smlouva o užívání pozemku pro rekreační účely
7. Rozpočtové opatření č. 2
8. Schválení přijetí dotace
9. Schválení smlouvy s S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. na akci
"Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti objektu, Objekt ZŠ a MŠ
Cheznovice"
10. Diskuse
11. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 180 bylo schváleno.

ad 3. Kontrola usnesení - usnesení č. 169 - ZO udělil mandát starostovi
obce k jednání ohledně vykoupení části pozemku - roh hřiště FC Cheznovice 96
+ vyměření pozemku geodézií - úkol splněn - č.j. 330/12 sdělením Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj - kupní smlouva NZ 824/1974 ze dne 24.9. 1974majetek TJ Sokol Cheznovice - viz. příloha zápisu
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 4. Zpráva finančního výboru ze dne 16.8. 2012 za 1. pololetí roku 2012
viz přílohou zápisu
nebyly vzneseny žádné námitky k hospodaření obce
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad 5.

Zpráva kontrolního výboru ze dne 12.8. 2012
viz přílohou zápisu
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.

ad Sa. Odevzdání mandátu zastupitele obce - Ivana Blahovcová
viz přílohou zápisu
dne 11. 9. předala starostovi obce svoji rezignaci - "Dobrovolně se vzdávám
mandátu zastupitele v obci Cheznovice z osobních důvodů - pro mě neúnosné
omezení mé rodiny".
Zastupitelé vzali na vědomí

ad Sb. Vzdání se mandátu zastupitele obce - Martin Hrabák
viz přílohou zápisu
Zastupitelé vzali na vědomí

ad Sc. Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Cheznovice
starosta obce předal osvědčení Ing, Romanu Karáskovi, nar. 28. 9. 1969,
trvale bytem Cheznovice 29, který se stal dne 12. 9. 2012 zastupitelem obce
Zastupitelé vzali na vědomí

ad Sd. Volba místostarosty a výše jeho odměny ve funkci neuvolněného místostarosty
obce Cheznovice
návrh na funkci neuvolněného místostarosty obce podal starosta obce Milan Huml a výše jeho odměny 7.500 ,- Kč měsíčně od 19.9.2012.
nikdo jiný žádný návrh nepodal

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zvolilo na funkci neuvolněného místostarosty obce
Cheznovice pana Milana Humla, nar. 31. 5. 1966, trvale bytem Cheznovice 164,
výše jeho měsíční odměny 7500,- Kč od 19.9.2012
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Usnesení

Č.

Proti: O

Zdržel se: 1 - M. Huml

181 bylo schváleno.

ad Se. Vzdání se funkce předsedy kontrolního výboru
pan Milan Huml se vzdal funkce předsedy finančního výboru
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek

ad Sf. Volba předsedy kontrolního výboru a výše jeho odměny
návrh pana starosty, aby předsedou kontrolního výboru se stal
Ing. Roman Karásek, s výší odměny 1273,- Kč od 19.9.2012.
nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. Romana
Karáska, výše jeho měsíční odměny 1273,- Kč od 19.9. 2012.
Výsledek hlasování:
Pro:
7

Proti: O

Zdržel se: 1 - Ing.R. Karásek

Usnesení č. 182 bylo schváleno.

ad 6. Smlouva o užívání pozemku pro rekreační účely - chata E6 a E3
změna majitelů chaty E6 a E3
podmínky smlouvy stejné jako u předchozích majitelů
záměr obce o pronajmutí pozemků byl řádně vyvěšen na elektronické
desce

i úřední

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o užívání pozemku pro rekreační účely p.č. 1273/1 v k.ú. Cheznovicenájemce Jakub Sladký, Lábkova 846/61, Plzeň 3 - Skvrňany
a
Smlouvu o užívání pozemku pro rekreační účely p.č. 1273/1 v k.ú. Cheznovicenájemce Otakar Slaměník, Jabloňová 1152/13,268 01 Hořovice
Výsledek hlasování:
Pro:
8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 183 bylo schváleno.

ad 7.

Rozpočtové opatření č. 2
viz. přílohou zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování:
Pro:
8
Usnesení č. 184 bylo schváleno.

Proti:

O

Zdržel se: O

ad 8. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. A 189 189/PSOV - 2012
dotace ve výši 250.000,- Kč na akci" Výstavba dětského hřiště"
a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. HS 68/2012
dotace ve výši 400.000,- Kč na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠaMŠ
Cheznovice"
viz. přílohou zápisu
nikdo neměl žádné připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
č. A 189 189/PSOV - 2012
dotace ve výši 250.000,- Kč na akci" Výstavba dětského hřiště"
a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. HS 68/2012
dotace ve výši 400.000,- Kč na akci "Oprava střechy pavilonu ZŠaMŠ
Cheznovice"

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 185 bylo schváleno.

ad 9. Schválení Smlouvy o dílo s S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. na akci
"Projekt oyatře!lí pro snížení energetické náročnosti objektu,
Objekt ZS a MS Cheznovice"
nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s S & H stavební a obchodní firma
spol. s r.o. , Strojírenská 260, 15521 Praha 5 - Zličín na akci:
"Projekt oyatře!lí pro snížení energetické náročnosti objektu,
Objekt ZS a MS Cheznovice"
Celková cena díla včetně DPH: 3. 771. 204,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 186 bylo schváleno.

ad 10. Diskuse:
starosta: oprava silnice kolem Zbirožské a.s. a na Mýto - proběhlo jednání
a s opravou se má začít během září až října
větve u hasičárny se budou štěp kovat během 14 dnů, kdo má doma, můžete
ještě navézt

regulace potoka - v jednání, žádost o dotaci, Povodí Vltavy požaduje
10 metrový zatravněný pás - ochranné pásmo
ALKOHOL - apeluji na všechny občany, aby dodržovali zákaz pití tvrdého
alkoholu a chránili si tím své zdraví, všichni jsme informováni
nájemce restaurace Ing. Michalica končí k 21. 9. 2012 , dle řádného
výběrového řízení noví nájemci: Novohradský a Modlík
zvu všechny občany na Posvícenské veselí, konané 29.9.2012
M. Huml čp. 154 - Milan Huml jako neuvolněný místostarosta bude dělat co?
Smlouva s novým nájemcem LD ?
starosta - jsem neuvolněný, ale jsem tu každý den, budeme plnit všechny
úkoly, hodně práce budou vykonávat úřednice OÚ, ušetříme asi
500.000,- Kč za ty dva roky.
Smlouva s nájemcem LD zatím ještě není uzavřená, předávací
protokol.
P. Jedlička čp. 173 - oprava silnice z Mýta by měla být přednější, měli byste
se zúčastňovat jednání Skanské, peníze na to mají
starosta - firma si sama určuje postup, má harmonogram prací
P. Jedlička čp. 173 -Ioni, když jsem dělal u hřbitova jsem říkal, že by se měli
natřít studny a poklopy na zeleno, dosud je nikdo nenatřel.
Co retardéry u školky? A placené parkování u hasičárny.
starosta - na hřbitově se budou dělat různé úpravy, musíme řešit opravy zdí;
retardéry u školky chceme, na všechno jsou termíny;
parkoviště u hasičárny bude řešit oprava vodního toku, parkoviště
má svá kritéria, musí se zpevnit plocha a pak teprve dát nějaké
podmínky parkování
M. Balejová čp. 158 - proč má obec platit za silnici z Mýta, když není její?
Podívejte se po Cheznovicích - to by musel platit každý kdo
parkuje na veřejných prostranstvích.
starosta - snad se mi podaří domluvit i opravu silnice z Mýta, která není naše
P. Jedlička čp. 173 - vjezd automobilů ke Štěpánskému rybníku?
starosta - je zařízeno se Zbirožskou a.s. - vyčlení prostor na parkování
M. Mudra čp. 235 - ve Volduchách jsem si všiml naprostého pořádku
u nádob na odpadky a co hromady u E84?
starosta - bohužel všechno je v lidech, majitel nemovitosti E84 dá prostor
do pořádku
I. Blahovcová čp. 26 - moje funkce místostarostky byla veřejná, tak chci
veřejně poděkovat zastupitelům a občanům, kteří mě podporovali

ad 11. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 18.45 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 18 občanů.
Zapsala: Jana Taušová
Ing. Jan Sevald
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