Zápis
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Místo konání: stará hospoda Chleny
Termín:
12. 12. 2019 od 19:30 hodin
Přítomni:
6 členů zastupitelstva, jeden člen zastupitelstva omluven, 6 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 29.10. 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 Jana Kvasničku a Pavla Nováka.
Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování č. 2 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Návrh byl schválen.
Starosta seznámil přítomné s doplněním programu zasedání o body
č. 18 - rozpočtové opatření č. 10/2019
č. 19 – smlouva o smlouvě budoucí s obcí Krchleby
č. 20 – navržení inventarizační komise
č. 21 – příspěvek pro obec Bublava
č. 22 – schválení smlouvy o svozu a likvidaci rostlinných tuků
a vyzval zastupitele k připomínkám. Poté o tomto doplnění programu nechal hlasovat.
Hlasování č. 3 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Návrh byl schválen.

Program zasedání:
1. Rozpočtové opatření č. 11/2019
2. Rozpočtové opatření č. 12/2019
3. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020
4. Schválení návrhu střednědobého výhledu obce na rok 2021-2023
5. Schválení návrhu rozpočtu PO MŠ Chleny na rok 2020
6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 PO MŠ Chleny
7. Schválení žádosti o příspěvek ČSZ
8. Schválení žádosti o příspěvek ČVS
9. Schválení žádosti o příspěvek Mysliveckému sdružení Chleny
10. Schválení veřejnoprávní smlouvy s JPO Lhoty u Potštejna
11. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku – ÚZSVM

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Schválení podání žádosti o dotaci na podporu provozu prodejen na venkově
Schválení podání žádosti o dotaci POV na projekt Zajištění svahu nad chlenským potokem
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o systému sběru a třídění odpadu
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad
Schválení podání žádosti o dotaci na vybudování parkoviště
Stanovení ceny palivového dřeva
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Smlouva o smlouvě budoucí s obcí Krchleby
Navržení inventarizační komise
Příspěvek pro obec Bublava
Schválení smlouvy o svozu a likvidaci rostlinných tuků
Informace starosty
Diskuse
Usnesení
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. Rozpočtové opatření č. 11/2019
Starosta obce informoval přítomné o schváleném RO č. 11/2019, které schválil dne
29.11.2019. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal
zastupitelstvo obce, aby toto rozpočtové opatření vzali na vědomí
Hlasování č. 6 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2019
K bodu 2. Rozpočtové opatření č. 12/2019
Starosta obce informoval přítomné o RO č. 12/2019. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce
k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce, aby toto rozpočtové opatření schválili
Hlasování č. 7. – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlas
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2019
K bodu 3. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce představil zastupitelstvu obce a přítomným občanům návrh rozpočtu obce na rok
2020. Dále informoval přítomné, že pro PO MŠ Chleny byla vyčleněna částka na provoz MŠ Chleny
ve výši 500.000,- Kč na rok 2020. Následně dal prostor občanům a zastupitelům k vyjádření.
Nebyly dotazy ani připomínky. Poté nechal o návrhu hlasovat. Závazným ukazatelem rozpočtu obce
jsou paragrafy. Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2019 jednomyslně.
Příjmy: …….…5 229 329,- Kč
Výdaje: ……....7 196 674,- Kč
Rozdíl: ……....-1 967 345,- Kč

Schodek rozpočtu bude financován z finanční rezervy obce.
Hlasování č. 8 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Schodkový rozpočet obce na rok 2020 byl schválen jednomyslně.
K bodu 4. Schválení návrhu střednědobého výhledu obce na roky 2021-2023
Starosta obce informoval, že na zaklade § 3 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, se střednědobý výhled rozpočtu sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, a seznámil zastupitele a přítomné občany se
střednědobým výhledem rozpočtu obce na r. 2021-2023. Upozornil na schodkový rozpočet, pokud
by proběhla rekonstrukce budovy obecního úřadu. Následně poskytl prostor přítomným k vyjádření
se. Poté vyzval ZO k hlasování.
Hlasování č. 9 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
K bodu 5. Schválení návrhu rozpočtu PO MŠ Chleny na rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce a přítomným občanům návrh schodkového rozpočtu MŠ
Chleny na rok 2020. Zveřejněný návrh vzhledem ke zvýšenému příspěvku obce navrhl starosta
upravit na vyrovnaný. Následně dal prostor občanům a zastupitelům k vyjádření se. Poté nechal
o návrhu hlasovat. Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ Chleny na rok 2020
jednomyslně
Hlasování č. 10 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Vyrovnaný rozpočet MŠ Chleny na rok 2020 byl schválen jednomyslně.
K bodu 6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2023 PO MŠ Chleny
Nebyl předložen střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chleny (zůstává v platnosti střednědobý výhled
2019-2021)
K bodu 7. Schválení žádosti o příspěvek ČSZ
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o žádosti o příspěvek ČSZ. Navrhl 1.500,Kč. Dal prostor k diskusi a následně vyzval zastupitele k hlasování
Hlasování č: 11 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČSZ
K bodu 8. Schválení žádosti o příspěvek ČVS
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o žádosti o příspěvek ČVS. Navrhl 1.500,Kč. Dal prostor k diskusi a následně vyzval zastupitele k hlasování.
Hlasování č: 12 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČVS
K bodu 9. Schválení žádosti o příspěvek Mysliveckému sdružení Chleny
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o žádosti o příspěvek Mysliveckému
sdružení Chleny. Navrhl 1.500,- Kč. Dal prostor k diskusi a následně vyzval zastupitele k hlasování.
Hlasování č. 13 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro Myslivecké sdružení
Chleny
K bodu 10. Schválení veřejnoprávní smlouvy s JPO Lhoty u Potštejna
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o veřejnoprávní smlouvě s JPO Lhoty
u Potštejna s příspěvkem ve výši 25 000,- Kč. Dal prostor k diskusi a následně vyzval zastupitele
k hlasování o schválení smlouvy.

Hlasování č: 14 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 25 000,- Kč pro JPO Lhoty
u Potštejna
K bodu 11. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku – ÚZSVM
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o dodatku č.1 ke smlouvě o bezúplatném
převodu majetku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti se smlouvou
o smlouvě budoucí s obcí Krchleby o zřízení vodovodu – viz výhrada - usnesení č.5/6/2019.
Hlasování č. 15 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu
majetku
K bodu 12. Schválení podání žádosti o dotaci na podporu provozu prodejen na venkově
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o záměru podání žádosti o dotaci
na podporu provozu prodejen na venkově a souhlasem se spolufinancováním ve výši dle pravidel
programu. Dal prostor k diskuzi a vyzval zastupitelé k hlasování o schválení podání žádosti.
Hlasování č.16 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu provozu prodejen
na venkově a souhlasí se spolufinancování ve výši dle pravidel programu
K bodu 13. Schválení podání žádosti o dotaci POV (Program obnovy venkova) na projekt Zajištění
svahu nad chlenským potokem
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitelé o záměru podání žádosti o dotaci POV
na projekt Zajištění svahu nad chlenským potokem. Dal prostor k diskuzi a vyzval zastupitele
k hlasování o schválení podání žádosti.
Hlasování č.17 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci POV na projekt Zajištění
svahu nad chlenským potokem
K bodu 14. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o systému sběru a třídění odpadu
Starosta obce představil zastupitelstvu obce obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a
způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Chleny.
Dal prostor občanům a zastupitelům obce k vyjádření se a poté nechal o OZV hlasovat.
Vyhláška byla schválena.
Hlasování č. 18 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce vydává Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního
kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně
na území obce Chleny
K bodu 15. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad
Starosta obce představil obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu ve výši 550,- Kč/osobu, 275,- Kč/dítě do15 let. Následně dal prostor občanům a
zastupitelům k vyjádření se. Nebyly dotazy ani připomínky. Poté nechal o této vyhlášce
hlasovat. Vyhláška byla schválena.

Hlasování č. 19 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Usnesení: Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
K bodu 16. Schválení podání žádosti o dotaci na vybudování parkoviště
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o záměru podání žádosti o dotaci
na vybudování parkoviště. Dal prostor k diskuzi a vyzval zastupitele k hlasování o schválení podání
žádosti.
Hlasování č.20 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování parkoviště
K bodu 17. Stanovení ceny palivového dřeva
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o návrhu pana Provazníka na snížení ceny
jehličnatého palivového dřeva za prostorový metr ze současných 530 Kč na 450 Kč z důvodu
kůrovcové kalamity
Hlasování č.21 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje snížení ceny jehličnatého palivového dřeva
K bodu č. 18 - Rozpočtové opatření č. 10/2019
Starosta obce informoval přítomné o schváleném RO č. 10/2019, které schválil dne
31.10.2019. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal
zastupitelstvo obce, aby toto rozpočtové opatření vzali na vědomí.
Hlasování č. 22 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2019
K bodu č. 19 – smlouva o smlouvě budoucí s obcí Krchleby
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitelé o smlouvě o smlouvě budoucí s obcí
Krchleby ve věci zřízení věcného břemena na pozemcích 991 a 992 z důvodu zřízení vodovodní
přípojky. Dal prostor k diskuzi a vyzval zastupitelé k hlasování o smlouvě o smlouvě budoucí.
Hlasování č.23 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s obcí Krchleby
K bodu č. 20 – navržení inventarizační komise
Starosta obce navrhl členy inventarizační komise:
Lubomír Sychra, Pavel Novák, Patrik Kameník, Jiří Plocek, předseda Jan Kvasnička
Hlasování č.24 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje sestavení inventarizační komise
K bodu č. 21 – podpora obce Bublava
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele s žádostí obce Bublava o příspěvek
do veřejné sbírky na oddlužení obce. Dal prostor k diskuzi a vyzval zastupitelé k hlasování
o podpoře.
Hlasování č.25 – pro: 0 hlasů, proti: 6 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky
K bodu č. 22 – schválení smlouvy o zpětném odběru rostlinného oleje
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele o smlouvě o zpětném odběru rostlinného
oleje s poplatkem 500,- Kč za rok. Dal prostor k diskuzi a vyzval zastupitelé k hlasování o schválení
smlouvy.

Hlasování č.26 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zpětném odběru rostlinného oleje
K bodu 23. Informace starosty
- demontování telefonní budky firmou O2 a možnosti odkupu za 1000,- Kč bez DPH
- petice kvůli absenci zdravotních zařízení – zubařů
- změna výše vodného
- dopis - poděkování hejtmana KHK Jiřího Štěpána za práci zastupitelů a spolků za činnost
v roce 2019
K bodu 24. Diskuze
- vánoční koncert
- možnost dotace z MAS 5 000,- Kč na podporu kulturních akcí
- zatrubení potoka
K bodu 25. Usnesení
Usnesení bylo projednáno za každým bodem programu. Souhrnné usnesení je přílohou tohoto
zápisu.
K bodu 26. Závěr
Na závěr pan starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 21:52 veřejné zasedání
ukončil.

Zapsal:

................................
Patrik Kameník

Správnost a úplnost zápisu ověřili:

.................................
Jan Kvasnička
.................................
Pavel Novák

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

Příloha č. 2

Souhrn usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Chleny konaného dne 12.12. 2019
Zastupitelstvo obce Chleny na 7. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu s tímto
výsledkem:
Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 12/2019
- schodkový rozpočet obce na rok 2020
- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
- vyrovnaný rozpočet MŠ Chleny na rok 2020
- příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČSZ
- příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČVS
- příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro Myslivecké sdružení Chleny
- příspěvek ve výši 25 000,- Kč pro JPO Lhoty u Potštejna
- dodatek č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku
- podání žádosti o dotaci na podporu provozu prodejen na venkově
- podání žádosti o dotaci POV na projekt Zajištění svahu nad chlenským potokem
- podání žádosti o dotaci na vybudování parkoviště
- snížení ceny jehličnatého palivového dřeva
- smlouvu o smlouvě budoucí s obcí Krchleby
- sestavení inventarizační komise
- smlouvu o zpětném odběru rostlinného oleje
Zastupitelstvo bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 10/2019
- rozpočtové opatření č. 11/2019
Zastupitelstvo obce neschvaluje
- žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky
Zastupitelstvo vydává
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem,
o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Chleny
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Dne 18. 12. 2019
Zapsal:

Správnost a úplnost dokumentu ověřili:

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

………………….
Patrik Kameník
………………….
Jan Kvasnička
………………….
Pavel Novák

