Zápis
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Místo konání: místní pohostinství Chleny
Termín:
10. 6. 2020 od 19.30 hodin
Přítomni:
6 členů zastupitelstva, jeden člen zastupitelstva omluven, 7 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 10. 6. 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: 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 a změnou v programu zasedání o tři body
- schválení rozsahu víceprací u akce zatrubnění potoka
- grantový program Škoda Auto
- schválení oprav obecních cest
a vyzval zastupitele k připomínkám. Poté o tomto doplnění programu nechal hlasovat.
Hlasování č. 3 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů.
Návrh byl schválen.
Poté starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení doplnění bodů programu a vyzval k hlasování.
Hlasování č. 4 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Program zasedání:
1. Rozpočtové opatření č. 2 a 3
2. Schválení rozpočtového opatření č. 4
3. Schválení směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole
4. Schválení prominutí pohledávky za komunální odpad
5. Schválení zařazení území obce do působnosti MAS Nad Orlicí
na období 2021 - 2027
6. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí
7. Projednání žádosti o příspěvek pro Diakonii Broumov
8. Projednání situace ohledně snížení dotace na renovaci přívěsného vozíku pro SDH
Chleny
9. Schválení rozsahu víceprací u akce zatrubnění potoka
10. Grantový program Škoda Auto
11. Schválení oprav obecních cest

12. Informace starosty
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Dále starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu a následně nechal o tomto
programu zasedání hlasovat.
Hlasování č. 5 – 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. 6 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Návrh byl schválen.

K bodu 1 - Rozpočtové opatření č. 2 a 3
Starosta obce informoval přítomné o RO č. 2/2020, které schválil dne 31.3.2020 a RO č. 3/2020,
které schválil dne 30.4.2020. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté
požádal zastupitelstvo obce, aby toto rozpočtové opatření vzali na vědomí.
Hlasování č. 7 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2020 a 3/2020

K bodu 2 - Schválení rozpočtového opatření č. 4
Starosta obce informoval přítomné o RO č. 4/2020. Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce
k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce, aby toto rozpočtové opatření schválili
Hlasování č. 8. – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlas
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020
K bodu 3 - Schválení směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole
Starosta informoval přítomné o nové směrnici vzhledem k nutnosti aktualizace oprávněných osob a
podpisových vzorů.
Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření.
Hlasování č. 9 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 1/2020 o finanční kontrole

K bodu 4 - Schválení prominutí pohledávky za komunální odpad
Starosta obce informoval o návrhu na prominutí pohledávky za komunální odpad bývalého
občana Chlen za roky 2012-2014 v celkové výši 1 300,- Kč, netto hodnota pohledávek je 0.
Hlasování č. 10 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prominutí pohledávky za komunální odpad
K bodu 5 - Schválení zařazení území obce do působnosti MAS Nad Orlicí
na období 2021 – 2027
Starosta informoval o tom, že se blíží konec druhého programového období Místní akční skupiny
NAD ORLICÍ a o její žádosti o zařazení do období následujícího.
Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce
k hlasování.
Hlasování č. 11 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení: Obec Chleny schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS NAD
ORLICÍ, o.p.s. na programové období 2021-2027

K bodu 6 - Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí
Linka bezpečí, z.s. podala žádost o finanční podporu ve výši 2 000,- Kč. Příspěvek na její provoz
obec v minulých letech opakovaně poskytla. Z důvodu schodkového rozpočtu zastupitelé navrhují
neschválit podporu.
Hlasování č. 12 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

K bodu 7 - Projednání žádosti o příspěvek pro Diakonii Broumov
Diakonie Broumov požádala o příspěvek na odvoz kontejneru s použitým textilem. Starosta obce
navrhnul příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování č. 13 – pro: 5 hlasů, 1 se zdržel hlasování, proti 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Diakonii Broumov ve výši 1 000,- Kč
K bodu 8 - Projednání situace ohledně snížení dotace na renovaci přívěsného vozíku pro SDH
Chleny
Vzhledem k tomu, že vozík na hasičskou stříkačku bude po renovaci zařazen do majetku obce,
starosta navrhl, že rozdíl mezi dotací a cenou bude uhrazena z obecního rozpočtu.
Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo
obce k hlasování.
Hlasování č. 14 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu části renovace vozíku
K bodu 9 - schválení rozsahu víceprací u akce zatrubnění potoka
Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem dodatku smlovy Zajištění svahu nad
Chlenským potokem. Předmětem dodatku č.1 Chleny - prodloužení a rekonstrukce vodovodu
u č. p. 25 jsou nové a dodatečné stavební práce. Dále přítomné seznámil s průzkumem cen trhu na
tuto akci - nejnižší cenu nabídla firma Stavoka Hradec Králové: 655 862,01 Kč bez DPH.
Poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo obce
k hlasování.
Hlasování č. 15 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření dodatku č. 1
K bodu 10 - grantový program Škoda Auto
Starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti o grant z programu Škoda auto a
o zvážení jeho využití.
Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo
obce k hlasování.
Hlasování č. 16 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o grant od Škoda Auto

K bodu 11 - schválení oprav obecních cest
Starosta seznámil přítomné s nutností opravy obecních cest a s nutností upřednostnění určitých
úseků oprav.
Starosta poskytl prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Poté požádal zastupitelstvo
obce k hlasování.
Hlasování č. 17 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení oprav obecních cest

K bodu 12 - Informace starosty
DSO Brodec – žádost o dotaci na sázení alejí
Nabídka na letní kino
Výkop okolo vodárny (hledání zájemce na provedení výkopu)
Informace o firmě Senzor zajišťující službu seniorům.
Seznámení s dopisem od ministryně financí JUDr. Aleny Šilerové

K bodu - Diskuze
Byla vznesena stížnost na umístění skládky zeminy.
K bodu Usnesení – viz příloha č. 2
K bodu 19 - Závěr
Na závěr pan starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 21:26 veřejné zasedání
ukončil.

Zapsal:

…………………….
Patrik Kameník

Správnost a úplnost zápisu ověřili:

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

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

