
 

Zápis  
 ze 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 24. 6. 2021 od 19.30 hodin 

Přítomni: 6 členů zastupitelstva, 4 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 27.5.2021 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 Pavla Nováka a Luboše Sychru.  

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 body 

- pověření starosty průzkumem trhu s energiemi 

 

 

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

Hlasování č. 3 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

 

 

 

Program zasedání: 

 

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

2. Ukončení smlouvy o výpůjčce – obecní obchod 

3. Projednání využití vybavení bývalého obchodu 

4. Projednání prodloužení nájemní smlouvy v DZU 

5. Pověření starosty průzkumem trhu s energiemi 

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: 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. 5 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen. 

 

 

K bodu 1 – Projednání žádosti o poskytnutí dotace od obce Chleny v rámci podpory provozu 

prodejny 

Starosta obce seznámil přítomné s žádostí firmy Zopos Přestavlky o poskytnutí dotace od obce 

Chleny a v souvislosti s tím o uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zároveň bude Obec Chleny tak 

jako v minulém období žádat o dotaci na provoz obchodu KÚ KHK v rámci programu Podpora 

provozu prodejen na venkově 21RRD10. 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: 6 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy Zopos Přestavlky a.s. o poskytnutí 

dotace od obce Chleny a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Chleny 

 

K bodu 2 - Ukončení smlouvy o výpůjčce – obecní obchod 

Starosta obce seznámil přítomné s ukončením provozu obchodu v budově obecního úřadu a 

ukončením smlouvy o výpůjčce prostoru prodejny. 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: 6 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce prostoru k podnikání 

v budově OÚ 

 

K bodu 3 - Projednání využití vybavení bývalého obchodu 

Zařízení obchodu je v majetku obce a již nebude využíváno. Starosta obce seznámil přítomné se 

zájmem o koupi chladícího pultu v ceně 11 000,- Kč a navrhl zveřejnit nabídku zbývajícího 

vybavení. 

Hlasování č. 8 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vybavení obchodu 

 

K bodu 4 – Projednání prodloužení nájemní smlouvy v DZU 

Starosta obce informoval přítomné o žádosti o prodloužení současné nájemní smlouvy z důvodu 

nepříznivého zdravotního stavu na další dva roky. 

Hlasování č. 9 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na byt v DZU na dva roky 

 

K bodu 5 – Pověření starosty průzkumem trhu s energiemi 

Starosta zajistí průzkum trhu s energiemi. Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal 

hlasovat. 

Hlasování č. 10 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu průzkumem trhu s energiemi 

 

 

 



 

 

K bodu 6 - Informace starosty 

- Byl dokončen vrt v obci Přestavlky. Obec Chleny hradí poměrnou část nákladů 

ve výši 273 931,- Kč 

- Nebyla přidělena dotace z MMR na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov 

- Nebyla přidělena dotace z MF na podporu obnovy a rozvoje komunální 

infrastruktury 

- Firma MDS Projekt s.r.o. připravuje projekt na opravu krajské komunikace        

Chleny - Vrbice 

 

K bodu 7 - Diskuse 

- Kronikář předložil k nahlédnutí kroniku obce 

 

K bodu 8 -  Usnesení - viz příloha č. 2 

 

K bodu 9 - Závěr 

Na závěr starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 20:35 veřejné zasedání 

ukončil. 
 

 

Zapsal:  2.7. 2021 

       …………………. 

       Patrik Kameník 

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

       Pavel Novák  

      

……………………. 

       Luboš Sychra                 

 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

 Souhrn usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chleny 

konaného dne 24. 6. 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Chleny na 14. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu 

s tímto výsledkem: 

  

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

- žádost firmy Zopos Přestavlky a.s. o poskytnutí dotace od obce Chleny a pověřuje 

starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Chleny 

- ukončení smlouvy o výpůjčce prostoru k podnikání v budově OÚ 

- prodej vybavení obchodu  

- nájemní smlouvu na byt v DZU na dva roky 

- pověření starosty průzkumem trhu s energiemi  

 

 

 

 

 
Dne 2. 7. 202 

 

Zapsal:         …………………. 

Patrik Kameník 

 

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

    Pavel Novák 

 

   …………………. 

         Luboš Sychra                 

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

Jiří Plocek, starosta obce 

 


