Zápis
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Místo konání: místní pohostinství Chleny
Termín:
12. 9. 2019 od 19:30 hodin
Přítomni:
5 členů zastupitelstva, 1 zastupitel 19:45, 1 omluven, 10 občanů dle prezenční listiny
Jednání řídil: starosta Jiří Plocek
Jiří Plocek v úvodu konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně dle zákona a
bylo vyvěšeno v čas na místech obvyklých.
Starosta konstatoval, že zasedání je schopno usnášet se ve všech bodech programu, počet
přítomných členů zastupitelstva je 5. Dva členové zastupitelstva se omluvili.
Dále starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis ze dne 20. 6. 2019
přečetli a svým podpisem potvrdili jeho správnost a že k minulému zápisu z VZ nebyly v určené
zákonné lhůtě vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Zapisovatelem tohoto zasedání starosta navrhl pana Patrika Kameníka a zároveň nechal o tomto
návrhu hlasovat.
Hlasování č. 1 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů
Návrh byl schválen.
Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání starosta navrhl Jana Šimka a Josefa Štepku.
Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování č. 2 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů
Návrh byl schválen.
Program zasedání:
1. Schválení záměru směny pozemků
2. Schválení žádosti o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu
3. Rozpočtová opatření č. 7/2019 a 8/2019
4. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2019
5. Informace starosty
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Dále starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu a následně nechal o tomto
programu zasedání hlasovat.
Hlasování č. 3 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů
Program zasedání byl schválen.

Starosta navrhl, že usnesení proběhne za každým bodem programu dle jednacího řádu a nechal
o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování č. 4 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů
Návrh byl schválen.
19:45 se dostavil zastupitel Jan Kvasnička.

K bodu 1. Schválení záměru směny pozemků.
Starosta Jiří Plocek informoval občany o důvodu směny pozemků, a to umožnění vybudování
oplocení u domu č.p. 47, a zdůraznil také zachování prostoru pro otáčení vozidel
před budoucím oplocením. Přihlásil se jeden zájemce - paní Nikol Králová, Chleny 47, žádost
byla podaná 30. 8. 2019. Poté dal starosta prostor občanům na dotazy a případné připomínky.
Záměr směny pozemků byl vyvěšen 19. 8. 2019 na úřední desce
Hlasování č. 5 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků

K bodu 2. Schválení žádosti o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu.
Starosta seznámil přítomné s přípravou projektové dokumentace na opravu obecního úřadu a
možností žádat o dotaci na zateplení této budovy. Dále seznámil přítomné s nutností nechat
vypracovat Energetický posudek a Posouzení budovy z hlediska výskytu chráněných druhů
živočichů pro potřeby dotačních titulů. Zastupitele a přítomné občany seznámil s cenovými
nabídkami a navrhl oslovit firmu s nejnižší nabídkou 38 720 Kč včetně DPH. Poté dal prostor pro
vyjádření a případné dotazy občanů.
Hlasování č. 6. – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu a
s tím související podmínky na posouzení energetické náročnosti budovy a výskytu
chráněných živočichů bez připomínek.
K bodu 3. Rozpočtová opatření č. 7/2019 a 8/2019
Starosta obce informoval přítomné o schválených RO č. 7 a 8/2019. Poskytl prostor občanům
a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce, aby tato rozpočtová opatření
vzali na vědomí.
Hlasování č. 7 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2019 byla vzata na vědomí.

K bodu 4. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2019
Starosta obce informoval přítomné o RO č. 9/2019. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce
k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce o schválení rozpočtového opatření č.9/2019.
Hlasování č. 8 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Rozpočtové opatření č. 9/2019 bylo schváleno.

K bodu 5. Informace starosty
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 8. 10. 2019
Starosta poděkoval hasičům za organizaci dětského dne.
Starosta informoval o průběhu rekonstrukce sálu a střechy sálu.
Starosta informoval o plánech zatrubení potoka.
Starosta informoval o rekonstrukci cesty do Lhot u Potštejna

K bodu 6. Diskuze
Z řad občanů byl vznesen požadavek na prořezání větví stromů zasahující do obecní komunikace
mezi obcí Chleny a Lhoty u Potštejna.
K bodu 7. Usnesení
viz příloha č. 2
K bodu 8. Závěr
Na závěr pan starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 21:40 veřejné zasedání
ukončil.

Zapsal:

…………………….
Patrik Kameník

Správnost a úplnost zápisu ověřili:

…………………….
Jan Šimek
…………………….
Josef Štepka

.........................
Jiří Plocek
starosta obce

