Zápis
z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Místo konání: místní pohostinství Chleny
Termín:
28. 1. 2021 od 19.30 hodin
Přítomni:
7 členů zastupitelstva, 9 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 7. 12. 2020
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 Pavla Nováka a Josefa Štepku.
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
- schválení žádosti o nájem bytu v DZU
Poté starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení doplnění bodů programu a vyzval k hlasování.
Hlasování č. 3 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rozpočtové opatření č. 11/2020
Schválení koupě části pozemku p. č. 38 (nad obecní cestou)
Projednání opravy pláště komína čp. 56
Schválení vypracování projektové dokumentace na opravu tělocvičny
Schválení smlouvy s Pečovatelskou službou na rok 2021
Schválení pronájmu prostoru v přízemí OÚ dle vyvěšeného záměru
Schválení příspěvku z DSO Orlice na nákup kontejnerů
Projednání podání žádosti o dotaci z národního programu Životního prostředí
schválení žádosti o nájem bytu v DZU
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: 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. 5 - pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Návrh byl schválen.

K bodu 1 – Rozpočtová opatření č. 11/2020
Starosta obce informoval přítomné o RO č. 8/2020, které schválil dne 31.12.2020. Poskytl prostor
občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce, aby toto rozpočtové
opatření vzali na vědomí.
Hlasování č. 6 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 11/2020
K bodu 2 - Schválení koupě části pozemku p.č. 38
Starosta obce informoval o nutnosti koupě části pozemku p.č. 38 – díl a) pod obecní komunikací
z důvodu narovnání současného stavu.
Starosta dal prostor občanům a zastupitelům k vyjádření. Nebyly dotazy ani připomínky. Poté
nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování č. 7 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p.č. 38 – díl a)
K bodu 3 - Projednání opravy pláště komína čp. 56
Starosta obce informoval, že komín byl vyvložkován, ale plášť je v havarijním stavu, je potřeba ho
opravit a seznámil s cenovou nabídkou firmy KOMINICTVÍ M + M.
Hlasování č. 8 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje opravu pláště komína v čp. 56
K bodu 4 - Schválení vypracování projektové dokumentace na opravu tělocvičny
Starosta obce informoval o možnosti podat žádost o dotaci na regionální sportovní infrastrukturu
2020-2024. Z toho důvodu je třeba zadat vypracování projektové dokumentace na opravu
tělocvičny. Poté nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování č. 9 - pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravu
tělocvičny a podání žádosti o dotaci.
K bodu 5 – Schválení smlouvy s Pečovatelskou službou na rok 2021
Město Kostelec nad Orlicí, které zajišťuje výkon terénní pečovatelské služby v domácnostech
klientů – občanů obce Chleny, připravilo novou smlouvu od r. 2021 s částkou 328,- Kč za hodinu
poskytnuté přímé péče. Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal hlasovat.
Hlasování č. 10 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Pečovatelskou službou na rok 2021
K bodu 6 – Schválení pronájmu prostoru v přízemí OÚ dle vyvěšeného záměru
Dne 4.1.2021 byl na úřední desce vyvěšen záměr pronájmu prostoru v přízemí OÚ. Byla podaná
jedna žádost o pronájem.
Hlasování č. 11 – pro: 7 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení: Obec Chleny schvaluje pronájem prostoru v přízemí OÚ žadateli - firmě
RUFALES s.r.o. , nájem ve výši 2 520,- ročně.

K bodu 7 - Schválení příspěvku z DSO Orlice na nákup kontejnerů
Starosta obce seznámil přítomné s podáním žádosti o peněžitý dar z rozpočtu DSO Orlice.
Hlasování č. 12 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek z DSO Orlice na nákup kontejnerů
K bodu 8 - Projednání podání žádosti o dotaci z národního programu Životního prostředí
Starosta seznámil občany o možnosti podání žádosti na výsadbu stromů v obci a dotázal se
přítomných, zda-li vědí o vhodném místě, na kterém by se daly stromy vysadit. Dále
připomenul, že je nyní podána další žádost na výsadbu alejí přes DSO Brodec. Po krátké
diskuzi navrhl tento bod odložit na příští veřejné zasedání, kde budou projednány konkrétní
návrhy. Poté vyzval přítomné k diskuzi.
Hlasování č. 13 – pro: 7 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo projedná podání žádosti o dotaci z národního programu Životního
prostředí na příštím veřejném zasedání.
K bodu 9 - schválení žádosti o nájem bytu v DZU
Starosta informoval o situaci v DZU - byla podaná žádost o ukončení nájmu k 31.3.2021 a
následně nová žádost na byt. Žadatelka nesplňuje věkem podmínky bydlení v tomto domě, ale
jelikož není jiný zájemce, bude možné uzavřít smlouvu na dobu určitou jeden rok, pokud do
doby ukončení předchozí nájemní smlouvy nebude podána žádost o byt žadatelem, pro kterého
je toto bydlení přednostně určeno.
Starosta nechal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 14 – pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o nájem bytu v DZU na jeden rok
K bodu 10– Informace starosty
Starosta obce informoval o
- doručené žádosti spolku Lungta o připojení se do akce „Vlajka pro Tibet“ 10.3.2021 a
připomněl přítomným že je vlajka v obci Chleny vyvěšována již deset let
- výsledku Tříkrálové sbírky ve Chlenech - vybráno pro Charitu 4 405,- Kč
- dokončení opravy zadní části vodárny
K bodu 11 – Diskuse
Žádost o přidělení čp. pro hasičárnu a o přípojku vody
K bodu 12 - Usnesení – viz příloha č. 2
K bodu 13 - Závěr
Na závěr starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 20:40 veřejné zasedání
ukončil.
Zapsal: 4.2.2021

………………….
Patrik Kameník

Správnost a úplnost zápisu ověřili:

…………………….
Pavel Novák
…………………….
Josef Štepka

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

