
 

Zápis  
 z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 11. 8. 2022 od 19.30 hodin 

Přítomni: 5 členů zastupitelstva, 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 5. 

 

Dále starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis ze dne 30.5.2022 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 Jan 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 Jana Kvasničku a Luboše Sychru.  

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

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

 

Starosta seznámil přítomné s doplněním a změnou v programu zasedání o bod 

- žádost Oblastní charity Pardubice o dar 

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

Hlasování č. 3 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů 

 

 

Program zasedání: 

1. Projednání žádosti o poskytnutí dotace od obce Chleny v rámci podpory provozu 

prodejny 

2. Schválení opravy terasy pohostinství 

3. Schválení pronájmu prostoru v objektu OÚ dle vyvěšeného záměru 

4. Rozpočtová opatření 

5. Žádost Oblastní charity Pardubice o dar 

6. Informace starosty 

7. Diskuse 

8. Usnesení 

9. 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 – Projednání žádosti o poskytnutí dotace od obce Chleny v rámci podpory provozu 

prodejny 

Byla podepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro obec Chleny z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje na podporu provozu prodejny ve Chlenech 22RRD10 ve výši 

60 000 Kč. Obec poskytne z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši. Provozovatel 

prodejny, ZOPOS a.s. podal žádost o poskytnutí dotace od obce v celkové výši 120 000 Kč. 

Starosta nechal prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Konstatoval, že proti tomuto 

návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a vyzval k hlasování. 

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

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu na provoz prodejny ve 

Chlenech ve výši 120 000 Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 

s provozovatelem prodejny.  

 

 

K bodu 2 - Schválení opravy terasy pohostinství 

Starosta obce seznámil přítomné s potřebou opravy terasy pohostinství a s odhadem nákladů na 

opravu. 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. 7 – pro: 5 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu terasy pohostinství 

 

 

K bodu 3 - Schválení pronájmu prostoru v objektu OÚ dle vyvěšeného záměru 

Dne 14.7.2022 byl na úřední desce vyvěšen záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí OÚ. 

Byla podaná jedna žádost o pronájem. Zastupitelstvo nemělo připomínek a souhlasilo s pronájmem 

žadateli. 

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

Usnesení č. 3: Obec Chleny schvaluje pronájem prostoru v přízemí OÚ  

 

 

K bodu 4 - Rozpočtová opatření  

Starosta obce informoval přítomné o rozpočtových opatřeních: RO č. 4/2022, které schválil dne 

31.5.2022 a RO č. 5/2022, které schválil dne 13.7.2022. Požádal zastupitelstvo obce, aby tato 

rozpočtová opatření vzali na vědomí. 

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

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5/2022 

 

 

K bodu 5 – Žádost Oblastní charity Pardubice o dar 

Starosta informoval přítomné občany o žádosti Oblastní charity Pardubice o dar na zajištění 

domácí hospicové péče. Požádal zastupitelstvo o hlasování. 

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

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Oblastní charity Pardubice o dar  

 

 

K bodu 6 – Informace starosty: 

- Oprava hasičské stříkačky 

- Veřejné osvětlení – realizace pravděpodobně v r.2023 

- Registrace 8 kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Chleny 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 7 – Diskuze 

- Obnova příkopu podél cesty od čp. 61 nahoru  

- Oprava cesty u čp. 29 – po rekonstrukci veřejného osvětlení 

- Návrh realizace parčíku – uspořádat veřejnou prezentaci 

 

K bodu 8 - Usnesení - viz příloha č. 2 

 

K bodu 9 - Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:00 schůzi ukončil.  

 

 

 

Zapsal:  17. 8. 2022 

       …………………. 

       Jan Šimek 

 

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

       Jan Kvasnička 

        

…………………… 

Luboš Sychra 

 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

 Souhrn usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chleny 

konaného dne 11. 8. 2022 
 

 

Zastupitelstvo obce Chleny na 19. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu 

s tímto výsledkem: 

  

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

- finanční podporu na provoz prodejny ve Chlenech ve výši 120 000 Kč a pověřuje starostu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy s provozovatelem prodejny 

- opravu terasy pohostinství  

- pronájem prostoru v přízemí OÚ 

 

 

Zastupitelstvo obce Chleny neschvaluje: 
- žádost Oblastní charity Pardubice o dar  

 

 

Zastupitelstvo obce Chleny bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 4 a 5/2022 

 

 
Dne 17. 8. 2022 

 

 

Zapsal:         …………………. 

Jan Šimek 

 

 

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

         Jan Kvasnička   

     

…………………… 

Luboš Sychra 

 

 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 


