
 

Zápis  
 ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 20. 6. 2019 od 19.30 hodin 

Přítomni: 6 členů zastupitelstva (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 místech obvyklých. 

 

Starosta konstatoval, že zasedání je schopno usnášet se ve všech bodech programu, počet 

přítomných členů zastupitelstva je 6. 

 

Dále starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis ze dne 25. 4. 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: 6 hlasů, proti: 0 hlasů     Návrh byl schválen.  

 

Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání starosta navrhl Pavla Nováka a Jana Šimka. 

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování č. 2 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů     Návrh byl schválen. 

 

Starosta seznámil přítomné s doplněním a změnou v programu zasedání o dva body: 

č. 5: Schválení opravy střechy na budově místního pohostinství (havarijní stav) 

a č. 6: Schválení příspěvku MAS nad Orlicí. 

Poté starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení doplnění bodů programu a vyzval k hlasování. 

Hlasování č. 3 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

 

Program zasedání: 

1.  Rozpočtová opatření č. 3-6/2019 

2. Schválení návrhu závěrečného účtu obce Chleny za rok 2018 

3. a) Schválení účetní závěrky obce za rok 2018 

  b) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Chleny za rok 2018 

4. Schválení dokumentu Místní program obnovy vesnice 

5. Schválení opravy střechy na budově místního pohostinství (havarijní stav) 

6.  Schválení příspěvku MAS nad Orlicí 

7. Výzva pro zájemce vedení kroniky obce Chleny 

8. Informace starosty 

9. Diskuse 

10. Usnesení 

11. Závěr 

 

Dále starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu a následně nechal o tomto 

programu zasedání hlasovat. 

Hlasování č. 4 – pro: 6 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. 5 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů     Návrh byl schválen. 

 

 

K bodu 1. Rozpočtová opatření č. 3-6/2019 

Starosta obce informoval přítomné o schválených RO č. 3-5/2019. Poskytl prostor občanům a 

zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce, aby tato rozpočtová opatření 3-5 

vzali na vědomí.  

Hlasování č. 6 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Rozpočtová opatření č. 3-5/2019 byla vzata na vědomí. 

 

Starosta obce informoval přítomné o RO č. 6/2019. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce 

k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce o schválení rozpočtového opatření č.6.  

Hlasování č. 7 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno. 

 

 

K bodu 2. Schválení návrhu závěrečného účtu obce Chleny za rok 2018 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení kontroly obcí a analýz 

proved dne 29.10.2018 a 26.3.2019 přezkoumání hospodaření obce Chleny. V závěru zprávy 

o přezkoumání hospodaření se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 

420/2004 Sb., ovšem byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Starosta obce představil 

nápravné opatření se lhůtou termínu nápravy do 31.12.2019. 

Hlasování č. 8 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Chleny za rok 2018 a přijímá nápravné opatření. 

 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2018, který byl 

před projednáním po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn dle § 17 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zastupitel dále informoval přítomné, 

že součástí závěrečného účtu jsou: výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12M, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, zápis inventarizační komise, zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Chleny za rok 2018. Následně nechal prostor občanům a zastupitelstvu obce 

k vyjádření. Dále zastupitel konstatoval, že proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 

a vyzval k hlasování. 

Hlasování č. 9 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce svým usnesením schvaluje závěrečný účet obce a uzavírá ho 

s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2018, a to s výhradou 

 

 

K bodu 3. a) Schválení účetní závěrky obce za rok 2018 

       b) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Chleny za rok 2018 

Starosta obce informoval občany a zastupitelstvo obce s povinností schvalování účetních závěrek 

dle novely zákona o účetnictví vyhlášení ve sbírce zákonů č. 239/2012 Sb., a dále informoval 

o postupu přípravy a schvalování účetní závěrky, který upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., 

o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Představil 

potřebné dokumenty (účetní výkazy, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační 

zprávy) pro schvalování účetních závěrek. Připomněl, že veškeré dokumenty potřebné ke schválení 

ÚZ jsou dostupné na elektronických obecních stránkách a na OÚ. Následně vyzval zastupitele 

k hlasování. 

 



 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chleny za rok 2018 a vyjadřuje 

souhlas s celoročním hospodařením s výhradou. 

Hlasování č.16  – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci MŠ Chleny za rok 

2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Hlasování č. 10. – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Účetní závěrka obce Chleny za rok 2018 a účetní závěrka příspěvkové organizace 

MŠ Chleny za rok 2018 byly schváleny, a to s výhradou. 
 

 

K bodu 4. Schválení dokumentu Místní program obnovy vesnice  

Starosta obce seznámil přítomné s důvody vytvoření dokumentu Místní program obnovy vesnice, 

předložil dokument k nahlédnutí, vyzval k diskuzi a následně k hlasování. 

Hlasování č. 11 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje dokument Místní program obnovy vesnice 

 

 

K bodu 5. Schválení opravy střechy na budově místního pohostinství (havarijní stav) 

Starosta obce informoval o havarijním stavu střechy obecního pohostinství a navrhl požádat 

o opravu firmu Střechy Matějka, která bude zároveň opravovat přilehlou střechu nad sálem v období 

prázdnin.  

Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce 

k hlasování. 

Hlasování č. 12 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním s firmou Střechy Matějka. 
 

 

K bodu 6. Schválení příspěvku MAS Nad Orlicí 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí Místní akční skupiny -  MAS Nad Orlicí o příspěvek 

či dar ve výši 10,- Kč na obyvatele na rok 2019. 

Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce 

k hlasování. 

Hlasování č. 13 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku MAS Nad Orlicí. 

 

 

K bodu 7. Výzva pro zájemce vedení kroniky obce Chleny 

Starosta obce požádal občany o spolupráci při hledání zájemce o vedení místní kroniky a připomněl 

tuto zákonnou povinnost. 

 

 

K bodu 8. Informace starosty 

Starosta obce informoval o schůzce vlastníků společného vodovodu se správci VaK Jablonné 

nad Orlicí, kde se projednával 

- havarijní stav hydroizolace střechy na přečerpávací stanici v Přestavlkách - přibližná cena 

opravy 140 000,- Kč 

- nutnost vyměnit horizontální čerpadla, 2 ks - 280 000,- Kč 

- nefunkční úsečník (odpínač) na trafostanici, 120 000,- Kč 

 

Starosta poděkoval hasičům SDH Chleny za svoz odpadu a přislíbil finanční podporu při obnově 

vybavení. 

   

 

 

 



 

 

K bodu 9. Diskuze 

Diskuze proběhla ohledně obecní kroniky, DSH a dopravní bezpečnosti v obci. 

 

 

K bodu 10. Usnesení – viz. příloha č.2 

 

 

K bodu 11. Závěr 

Na závěr pan starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 21:40 veřejné zasedání 

ukončil. 

 
 

 

Zapsal:     ……………………. 

 

 
Správnost a úplnost zápisu ověřili:     ……………………. 

 
     ……………………. 

 

                Jiří Plocek 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

 Souhrn usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Chleny konaného dne 20. 6. 2019 
 

Zastupitelstvo obce Chleny na 4. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body 

programu s tímto výsledkem: 

 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

 

- rozpočtové opatření č. 6   

- závěrečný účet obce, s výhradou  

- účetní závěrku obce Chleny za rok 2018 a účetní závěrku příspěvkové 

organizace MŠ Chleny za rok 2018, s výhradou 

- dokument Místní program obnovy vesnice 

- jednání s firmou Střechy Matějka  

- poskytnutí příspěvku MAS Nad Orlicí 
 

 

 

Zastupitelstvo obce Chleny bere na vědomí: 

 

- Rozpočtová opatření č. 3-5/2019 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chleny za rok 2018 

 

 

Dne 20. 6. 2019 

Zapsal:    …………………. 

 

Správnost a úplnost dokumentu ověřili:   …………………. 

 

   …………………. 

    

 

................................................ 

                    Jiří Plocek 

                 starosta obce 

 

 


