
Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chleny na základě ustanovení 

§ 91 odst. 1 a § 98 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích konaného dne 

20. 10. 2022 od 19.30 hodin 

 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Přítomni:   5 členů zastupitelstva, 7 občanů dle prezenční listiny 

Jednání řídil:  starosta Jiří Plocek 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Chleny bylo zahájeno v 19:30 dosavadním starostou obce Jiřím 

Plockem. 

Před zahájením schůze rozdal starosta nově zvoleným členům zastupitelstva obce osvědčení 

o zvolení. 

Jiří Plocek v úvodu konstatoval, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Pozvánka na ustavující zasedání 

byla vyvěšena dne 12. 10. 2022 na místech obvyklých i v elektronické podobě na úřední desce. 

Starosta konstatoval, že zasedání je schopno se usnášet. Omluven Jan Šimek a Patrik Kameník. 

Výše jmenovaní složí slib a případně budou zvoleni do možných funkcí na příštím veřejném 

zasedání. 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutím složit slib má za 

následek zánik mandátu.  

Složení slibu proběhlo tak, že Jiří Plocek přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 

„Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 

Chleny a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Poté vyzval přítomné 

členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Zapisovatelem tohoto zasedání navrhl starosta určit pana Pavla Nováka a zároveň nechal 

o tomto návrhu hlasovat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny určuje zapisovatelem Pavla Nováka. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlasů. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání starosta navrhl určit pana Luboše Sychru a pana 

Libora Halíře a zároveň nechal o tomto návrhu hlasovat. 



 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Chleny určuje ověřovatele zápisu Luboše Sychru a Libora Halíře. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                                   

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání a poté nechal o tomto návrhu 

hlasovat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

2. Zřízení finančního kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 b) volba předsedy finančního výboru 

 c) volba předsedy kontrolního výboru 

 d) volba členů finančního výboru 

 e) volba členů kontrolního výboru 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

4. Určení zastupitele pro záležitosti spojené s územním plánem 

5. Schválení cenové nabídky na dokončení oprav terasy (zábradlí, modulové schodiště) 

6 Projednání žádosti o příspěvek Diakonie Broumov 

7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v DZU 

8. Rozpočtová opatření č. 6-8 

9. Informace starosty 

10. Diskuze 

11. Usnesení 

12. Závěr 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                              

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Starosta obce konstatoval, že usnesení proběhne za každým bodem programu dle jednacího 

řádu. 

Bod 1 – Volba starosty a místostarosty 

 a) určení počtu místostarostů 

Jiří Plocek navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

Jiří Plocek navrhl, aby funkce členů zastupitelstva byly vykonávány jako neuvolněné. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Chleny určuje, že všechny funkce budou neuvolněné. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                             

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Jiří Plocek vyzval zastupitele o podání návrhu volby starosty a místostarosty, a pokud 

nebudou jiné návrhy, doporučil hlasovat veřejně. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování:  Pro hlasů 5, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                              

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 d) volba starosty 

Jiří Plocek vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Členové 

zastupitelstva navrhli pana Jiřího Plocka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Chleny volí starostou Jiřího Plocka. 

Výsledek hlasování:  Pro hlasů 4, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas.                                   

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 e) volba místostarosty 

Jiří Plocek vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Starosta 

vyzval zastupitele k návrhu člena na funkci místostarosty. Žádný návrh nebyl podán. Starosta 

poté navrhl odložit tuto volbu na následující veřejné zasedání. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny odkládá volbu místostarosty na příští veřejné zasedání.                                   

Usnesení č. 8 bylo odloženo.  

Bod 2 - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Jiří Plocek navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                                   

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 b) volba předsedy finančního výboru 

Jiří Plocek vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

Starosta navrhl na tuto funkci pana Luboše Sychru. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelé obce Chleny volí předsedou finančního výboru Luboše Sychru 

Výsledek hlasování:  Pro 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Jiří Plocek vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Starosta navrhl na tuto funkci pana Pavla Nováka. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Chleny volí předsedou kontrolního výboru Pavla Nováka 

Výsledek hlasování:  Pro 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 d) volba členů finančního výboru 

Jiří Plocek vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Předseda 

finančního výboru Luboš Sychra navrhl zvolit členem finančního výboru pana Jiřího Dvořáka a 

pana Libora Halíře 

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Chleny volí členy finančního výboru Jiřího Dvořáka a Libora Halíře.  

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                                    

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  

e) volba členů kontrolního výboru   

Jiří Plocek vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 

Předseda kontrolního výboru navrhl určit členy kontrolního výboru na příštím veřejném 

zasedání. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny přesouvá volbu členů kontrolního výboru na příští veřejné 

zasedání. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.                                                                     

Usnesení č. 13 bylo odloženo 

 



Bod 3 -  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona 

o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 200 Kč, a to ode dne 1.11.2022  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 200 Kč měsíčně ode dne 1.11.2022 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasy, proti 0 hlasy, zdržel se 0 hlasů. 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

Starosta obce dále navrhl odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru 

ve výši 300 Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního 

výboru ve výši 300 Kč měsíčně. 

Výsledek hlasování:  Pro  5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

Starosta dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích určilo, 

že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce budou 

poskytovány odměny v souhrnné výši. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu 

více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet 

odměn za jednotlivé funkce stanovených zastupitelstvem. 

Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů proti 0 hlasy, zdržel se 0 hlas 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

Starosta obce navrhl poskytování odměny za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 21 899 Kč měsíčně, a to ode dne 21.10.2022 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 21 899 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 21.10.2022.  

Výsledek hlasování:  Pro 4 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se1 hlas. 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

Starosta obce navrhl poskytování odměny za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 

člena zastupitelstva odložit na příští veřejné zasedání.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny odkládá stanovení odměny za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva.  

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasy. 

Usnesení č. 18 bylo odloženo. 



Bod 4 – Určení zastupitele pro záležitosti spojené s územním plánem 

Starosta obce seznámil se záměrem změny územního plánu obce Chleny a s kroky, které bude 

nutné učinit. Poté vyzval zastupitele k návrhu určení člena pověřeného vykonáváním těchto 

záležitostí. Zastupitelstvo obce Chleny pověřilo starostu Jiřího Plocka jako zastupitele pro 

záležitosti spojené s územním plánem. Poté nechal o tomto hlasovat.  

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

Bod 5 – Schválení cenové nabídky na dokončení opravy terasy 
Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou 48 000,- Kč bez DPH na dokončení opravy 
terasy (oprava zábradlí, nákup a montáž modulového schodiště). Poté vyzval přítomné k případným 
dotazům a nechal o tomto hlasovat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje cenovou nabídku 48 000,-Kč bez DPH na dokončení 

opravy terasy. 

Výsledek hlasování:  Pro 5 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas. 

Usnesení č. 20 bylo schváleno 

  

Bod 6 – Projednání žádosti o příspěvek Diakonii Broumov  

Starosta seznámil přítomné s žádostí Diakonie Broumov o příspěvek na náklady spojené se 

svozem, které se v poslední době velmi zvýšily. Zastupitelstvo obce navrhlo podpořit Diakonii 

Broumov měsíčním příspěvkem 150,- Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje měsíční příspěvek Diakonii Broumov 150,- Kč 

Výsledek hlasování:  Pro hlasů 5, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas. 

Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 

Bod 7 – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v DZU 

Starosta obce seznámil přítomné s žádostí nájemce o prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok. 

Vzhledem k tomu, že není podaná jiná žádost o byt v DZU, zastupitelstvo obce Chleny 

schvaluje prodloužení této smlouvy o 1 rok za dodržení smluvních podmínek s MMR. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje prodloužení nájemní smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro hlasů 5, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas. 

Usnesení č. 22 bylo schváleno 

 

Bod 8 – Rozpočtová opatření 
Starosta obce informoval přítomné o rozpočtových opatřeních č. 6, 7 a 8/2022 a požádal 
zastupitelstvo obce, aby schválili RO 6/2022 a rozpočtová opatření 7 a 8/2022 vzali na vědomí.  
Výsledek hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlas 
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022  
Výsledek hlasování: pro 5 hlasů, prot: 0 hlasů, zdržel se 0 hlas 
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 a 8/2022 



Bod 9 – Informace starosty 

Starosta seznámil přítomné s termínem výsadby alejí na sobotu 12. 11. 2022. Jedná se o 

pokračování ve výsadbě stromořadí zahájené před dvěma lety. 

Dále starosta připomněl akci úpravu parčíku, který musí projít obnovou po pádu historického 

dominantního smrku. 

Poté starosta vznesl dotaz ohledně novoročního koncertu, popřípadě vánočního koncertu. 

Dále navrhl omezení topení v obecní tělocvičně z důvodu úspory energií na jeden den v týdnu, 

a to na čtvrtek. 

 

Bod 10 - Diskuze  

V diskuzi se projednal případný zájem o kulturní akce, popřípadě o obecní výlet. 

 

Bod 11- Usnesení 

Usnesení proběhlo za každým bodem programu dle jednacího řádu. 

Bod 12 - Závěr 

Na závěr starosta obce všem přítomným poděkoval za účast a ve 21 hodin schůzi ukončil. 

 

 

Zapsal:      Pavel Novák  …………………………. 

 

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

 

      Libor Halíř  …………………………… 

 

……………………………………….. 

Jiří Plocek 
starosta obce 
 
 

 


