
 

Zápis  
 z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

 

Místo konání: stará hospoda Chleny 

Termín: 24. 10. 2019 od 19:30 hodin 

Přítomni: 5 členů zastupitelstva, dva členové zastupitelstva omluveni, 15 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 5. 

 

Dále starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis ze dne 12. 9. 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 Jana Šimka 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 Luboše Sychru a Josefa Štepku. 

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování č. 2 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů     Návrh byl schválen. 

 

Starosta požádal zastupitele o schválení doplnění bodu: Schválení cenové nabídky firmy Irbos -

dotace na zateplení OU a vyzval zastupitele k připomínkám. Poté o tomto nechal hlasovat. 

Hlasování č. 3 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.                                         Návrh byl schválen. 

  

 

Program zasedání: 

1. Schválení umístění sídla spolku SDH na obecním úřadě 

2. Schválení příspěvku SDH Chleny   

3. Schválení cenové nabídky na komíny (hospoda, sál) 

4. Schválení vybudování parkoviště na části pozemku 112/9 

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

(vodovod obec Krchleby) 

6. Schválení cenové nabídky firmy Irbos (na dotaci zateplení budovy OU)  

7. Volba kronikáře 

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: 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. 5 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů     Návrh byl schválen. 

 

 

K bodu 1.  Schválení umístění sídla spolku SDH Chleny na obecním úřadě starosta konstatoval, že 

nezná důvod, který by bránil umístění spolku na OU Chleny a vyzval zastupitele 

k vyjádření. 

 

Hlasování č. 6 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů         

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje umístění sídla spolku na OÚ Chleny. 

 

 

K bodu 2.  Schválení příspěvku SDH Chleny  

Starosta seznámil přítomné občany se změnami ve vedení SDH Chleny a doporučil tento spolek 

podpořit. Dále připomněl vykonané činnosti tohoto spolku: (2014 - stavba lesní oplocenky v ceně 

3 750 Kč, sběr železa 2016: 1 680 Kč, 2017: 5 010 Kč, 2019: 6 960 Kč. Navrhl částku 17 400 Kč, 

která je součtem vykonané činnosti pro obec Chleny, převést darovací smlouvou. Poté dal prostor 

pro vyjádření a následně vyzval k hlasování. 

 

Hlasování č. 7. – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlas   

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje převést částku 17 400 Kč darovací smlouvou pro SDH 

Chleny. 

 

 

K bodu 3.  Schválení cenové nabídky na komíny (hospoda, sál) 

Starosta obce informoval přítomné o nutností vyřešení odvodu spalin z kamen v obecním 

pohostinství, které nebylo nikdy dostatečně řešeno, a na doporučení revizního technika nechal 

vyhotovit řešení odvodu spalin, včetně cenové nabídky. Dále starosta informoval o záměru vytápění 

sálu kamny MASTERFLAMME GRANDE s dostatečným výkonem pro doplnění vytápění 

obecního sálu. Díky tomu je také nutno vyřešit odvod spalin, který byl také doporučen v celkovém 

řešení. Cena za komínové sestavy je 77 441 Kč (hospoda 35 635 Kč, sál 41 806 Kč), kamna na sál 

29 490 Kč, vše včetně DPH. Poté starosta vyzval přítomné k případným dotazům nebo doplnění 

informací. Poté starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení nákupu kamen a komínových sestav 

včetně prací.  

   

Hlasování č. 8 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nákup kamen a komínových sestav včetně montážních 

prací dle cenové nabídky. 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 4.  Schválení vybudování parkoviště na části pozemku 112/9 

Starosta obce informoval přítomné o záměru a nutnosti vybudování parkoviště naproti příjezdové 

cestě k Mateřské škole. Poté seznámil přítomné s cenovou nabídkou na vypracování projektové 

dokumentace v ceně 43 582 Kč, vyzval přítomné k dotazům a nechal o tomto hlasovat. 

 

Hlasování č. 9 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektové dokumentace na vybudování 

parkoviště na pozemku 112/9 

 

 

K bodu 5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 

stavby vodovod obec Krchleby (revokace bodu č. 8/2/2019 ze dne14. 3. 2019) 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí starosty obce Krchleby o schválení nové smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby a zrušení projednané 

smlouvy v bodě č. 8/2/2019 ze dne 14. 3. 2019. Důvodem je schválení změn v novém projektu 

vybudování vodovodu a čerpací stanice na pozemku obce Chleny p. č. 112/8. Starosta obce Chleny 

navrhl revokaci bodu 8/2/2019 ze dne 14. 3. 2019 a odsouhlasení Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s výhradou, která se týká pozemku p. č. 

901/1 podléhající smlouvě o bezúplatném převodu majetku v čl. III, bod 3 ÚZSVM.  

Podpis této smlouvy bude proveden až po schválení dodatku ke Smlouvě o bezúplatném převodu 

majetku s ÚZSVM.  

Hlasování č. 10 – pro: 5 hlasů, proti 0 hlasů. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje revokaci bodu č. 8/2/2019 ze dne 14. 3. 2019 a schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - 

s výhradou. 

 

 

K bodu 6. schválení cenové nabídky firmy Irbos na dotaci zateplení budovy OU 

Starosta seznámil přítomné spoluobčany se zněním Příkazní smlouvy, hlavně s čl. IV. bod 1 ohledně 

ceny a platebních podmínek. Poté vyzval přítomné k dotazům i k připomínkám a poté dal o tomto 

hlasovat. 

Hlasování č. 11 - pro: 5 hlasů, proti 0 hlasů. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění Příkazní smlouvy s firmou Irbos a pověřuje starostu 

jejím podpisem.  

 

 

K bodu 7. Volba kronikáře 

Starosta obce seznámil přítomné s problematikou týkající se obecní kroniky a zastupitelům navrhl 

k jmenování pana Jindřicha Handla obecním kronikářem. Poté pana Jindřicha Handla oslovil se 

žádostí, zdali by tuto funkci přijal. Po kladné odpovědi nechal o tomto hlasovat. 

Hlasování č: 12 – pro: 5 hlasů, proti 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo jmenuje pana Jindřicha Handla kronikářem obce Chleny. 

 

 

K bodu 8. Informace starosty 

Starosta informoval o pokračující opravě obecního sálu a problematice s tím spojené. 

 

 

 

 



 

 

K bodu 9. Diskuze 

- informace k dopisu od Energomontáže Votroubek 

- údržba zeleně na pronajatém pozemku 

- septik - stížnost 

- zatrubení potoka - současný stav 

 

 

K bodu 10. Usnesení  

Usnesení bylo projednáno za každým bodem programu. Souhrnné usnesení je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

 

K bodu 11. Závěr 

Na závěr pan starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 21:30 veřejné zasedání 

ukončil. 

 
 

 

Zapsal:       ................................ 

       Jan Šimek  

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

       Lubomír Sychra 

    

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

                       Josef Štepka 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

 Souhrn usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Chleny konaného dne 24. 10. 2019 
 

 

Zastupitelstvo obce Chleny na 6. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body 

programu s tímto výsledkem: 

 

 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

 

- umístění sídla spolku SDH Chleny na OÚ Chleny   

- převést částku 17 400 Kč darovací smlouvou pro SDH Chleny   

- nákup kamen a komínových sestav včetně montážních prací dle cenové 

nabídky 

- vypracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště 

na pozemku 112/9 

- revokaci bodu č. 8/2/2019 ze dne 14. 3. 2019 a schvaluje Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – 

s výhradou 

- znění Příkazní smlouvy s firmou Irbos a pověřuje starostu jejím podpisem 

 

 

Zastupitelstvo jmenuje pana Jindřicha Handla kronikářem obce Chleny 

 

 

 

 

 

Dne 29. 10. 2019 

Zapsal:        …………………. 

Jan Šimek  

 

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

    Lubomír Sychra 

 

   …………………. 

           Josef Štepka 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 


