
 

Zápis  
 z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 11. 3. 2020 od 19.30 hodin 

Přítomni: 7 členů zastupitelstva, 8 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 7. 

 

Dále starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis ze dne 12. 12. 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 Patrika Kameníka a zároveň nechal o tomto návrhu 

hlasovat. 

Hlasování č. 1 - pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen.  

 

Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání starosta navrhl Lubomíra Sychru a Jana Šimka 

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování č. 2 - pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen. 

 

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

- informace ředitelky MŠ 

- rozpočtové opatření č. 1/2020 

a vyzval zastupitele k připomínkám. Poté o tomto doplnění programu nechal hlasovat. 

Hlasování č. 3 - pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů.                                       Návrh byl schválen. 

 

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

Hlasování č. 4 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

 

 

Program zasedání: 

1. Zpráva o hospodaření v lese - Libor Provazník 

2. Informace ředitelky MŠ 

3. rozpočtové opatření č. 1/2020 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chleny za rok 2019 

5. Schválení účetní závěrky obce Chleny a účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Chleny 

za rok 2019 a schválení návrhu závěrečného účtu obce Chleny za rok 2019 

6. Schválení pravomoci starosty na příjmové straně rozpočtu  

7. Seznámení s výsledkem veřejné zakázky Zajištění svahu nad chlenským potokem a pověření 

starosty podpisem smlouvy s vítěznou firmou. 

8. Schválení smlouvy o výpůjčce se Správou silnic královéhradeckého kraje. 

9. Schválení podání žádosti na vytvoření pracovních míst VPP (Úřad práce) 

10. Schválení žádosti o dotaci v rámci podprogramu 298D2230 vyhlášeného Ministerstvem 

financí na nájemní byty 



 

 

11.  Schválení žádosti o dotaci MAS (Bezpečná školka) pro parkování na nezpevněné ploše 

a bezpečný přístup do mateřské školy 

12.  Schválení žádosti Pečovatelské služby o příspěvek na péči o občana 

13.  Schválení vytvoření příkopu kolem cesty Na Kamenci 

14.  Schválení renovace hasičské stříkačky 

15.  Schválení výroby pódia 

16.  Informace starosty 

17.  Diskuse 

18.  Usnesení 

19.  Závěr 

 

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

programu zasedání hlasovat. 

Hlasování č. 5 – pro: 7 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. 6 - pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen. 

 

 

K bodu 1 - Zpráva o hospodaření v lese - Libor Provazník 

Libor Provazník seznámil přítomné s těžebními osnovami, kůrovcovou kalamitou, 

zalesňováním a podáním žádostí o dotaci 

 

 

K bodu 2 - Informace ředitelky MŠ 

Ředitelka MŠ Chleny bude žádat o dotaci ve výši 300 000,- Kč na rekonstrukci kuchyně a žádá 

spoluúčast obce v částce necelých 60 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost uzavření MŠ – bude se řešit operativně podle vývoje 

situace. 

 

 

K bodu 3 - Rozpočtové opatření č.1/2020 

Starosta obce informoval přítomné o RO č. 1/2020, které schválil dne 28.2.2020. Poskytl 

prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce, aby toto 

rozpočtové opatření vzali na vědomí. 

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

Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020 

 

 

K bodu 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chleny za rok 2019 

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

provedl dne 6.11.2019 a 21.1.2020 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: Obec bude účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Chleny za rok 2019 a přijímá nápravné opatření. 

 

 

 



 

 

K bodu 5 - Schválení účetní závěrky obce Chleny a účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ 

Chleny za rok 2019 a schválení návrhu závěrečného účtu obce Chleny za rok 2019 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019, který byl 

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

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a 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. 

Připomněl, že veškeré dokumenty potřebné ke schválení ÚZ (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 2019) jsou dostupné na elektronických obecních 

stránkách a na OÚ.  

Následně nechal prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Dále konstatoval, že proti 

tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a vyzval k hlasování. 

Hlasování č. 8 – pro: 7 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce, účetní závěrku příspěvkové 

organizace MŠ Chleny za rok 2019 a závěrečný účet obce a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením obce za rok 2019, a to s výhradou. 

 

 

K bodu 6 - Schválení pravomoci starosty na příjmové straně rozpočtu 

Starosta navrhuje možnost úpravy jeho pravomoci pro schvalování na příjmové straně rozpočtu 

v neomezené výši. 

Hlasování č. 9 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoci starosty na příjmové straně rozpočtu 

 

 

K bodu 7 - Seznámení s výsledkem veřejné zakázky Zajištění svahu nad chlenským potokem 

a pověření starosty podpisem smlouvy s vítěznou firmou. 

Kritériem byla nejnižší cena za realizaci. Vítěznou firmou s nejnižší cenovou nabídkou je firma 

Stavoka Hradec Králové a.s. 

Hlasování č. 10 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Stavoka Hradec Králové a.s. 

 

 

K bodu 8 - Schválení smlouvy o výpůjčce se Správou silnic královéhradeckého kraje 

Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu je stavebním úřadem požadována smlouva o výpůjčce části 

silnice, která je ve správě SSKK. 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č. 11 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce se Správou silnic 

královéhradeckého kraje 

 

 

K bodu 9 - Schválení podání žádosti na vytvoření pracovních míst VPP (Úřad práce) 

Starosta obce seznámil se záměrem vytvoření dvou pracovních míst ve spolupráci s úřadem práce. 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č. 12 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na vytvoření pracovních míst 

na veřejně prospěšné práce 



 

 

K bodu 10 - Schválení žádosti o dotaci v rámci podprogramu 298D2230 

vyhlášeného Ministerstvem financí na nájemní byty 

Starosta obce seznámil občany s problematikou financování rekonstrukce obecního úřadu a 

představil možnost podání žádosti o dotaci na pořízení nájemních bytů (nespadajících do kategorie 

sociálních bytů) v rámci podprogramu 298D2230 vyhlášeného Ministerstvem financí ČR. 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č. 13 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu 

Ministerstva financí 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 

infrastruktury na projekt „Stavební úpravy obj. čp. 68 s vestavbou bytů“ 
 

K bodu 11 - Schválení žádosti o dotaci MAS (Bezpečná školka) pro parkování na nezpevněné 

ploše a bezpečný přístup do mateřské školy 

Starosta obce seznámil občany s možností požádání o dotaci MAS nad Orlicí. 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č. 14 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MAS (Bezpečná školka) 

pro parkování na nezpevněné ploše a bezpečný přístup do mateřské školy 

 

 

K bodu 12 - Schválení žádosti Pečovatelské služby o příspěvek na péči o občana 
Starosta obce seznámil občany s žádostí Pečovatelské služby o rozšíření spolupráce při výkonu péče 

o dalšího občana Chlen, který si o tuto službu zažádal, tedy i navýšení finančního příspěvku na péči 

na základě předchozí smlouvy s Městem Kostelec nad Orlicí. 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č. 15 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání dodatku smlouvy s Pečovatelskou službou 

o příspěvek na péči o občana 

 

 

K bodu 13 - Schválení vytvoření příkopu kolem cesty Na Kamenec 

Starosta obce navrhl vytvořit příkop, který by zabránil přelévání vody přes cestu na Kamenec 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č. 16 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření příkopu kolem cesty Na Kamenec 

 

 

K bodu 14 - Schválení renovace hasičské stříkačky 

Přesný rozsah prací nelze odhadnout, hasiči budou v průběhu renovace informovat o nákladech 

na nutnou opravu. 

Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo 

obce k hlasování. 

Hlasování č 17 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje financování renovace hasičské stříkačky 

 

 

K bodu 15 - Schválení výroby pódia 

Starosta obce informoval o rekonstruovaném sále, nutnosti výroby nového pódia a obložení části 

stěn jako ochrany před poškozením. Dotázal se, jestli bude oslovena firma nebo bude pověřen on. 

 



 

 

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

k hlasování. 

Hlasování č. 18 – pro: 7 hlasů, proti: 0. hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu pódia a obložení a pověřuje k tomu starostu  

 

 

K bodu 16 -  Informace starosty 

-  havarijní stav zadního přístavku přečerpávací stanice a nutnost urgentní opravy 

- poděkování občanům za přispění do Tříkrálové sbírky rekordní částkou 8 829,- Kč 

- poděkování hasičům za aktivitu při renovaci historické hasičské stříkačky a informace 

o nákupu hadic pro SDH Chleny 

 

 

K bodu 17 -  Diskuze 

- o stavu a umístění hydrantů 

 

 

K bodu 18 Usnesení – viz příloha č. 2 

 

 

K bodu 19 - Závěr 

Na závěr pan starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 21:55 veřejné zasedání 

ukončil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:        ……………………. 

       Patrik Kameník 

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

       Lubomír Sychra 

 

     ……………………. 

       Jan Šimek 

                 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 


