
 

Zápis  
 ze 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 16. 9. 2021 od 19.30 hodin 

Přítomni: 6 členů zastupitelstva, 8 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 2.7.2021 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 Jana Šimka a Jana Kvasničku.  

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování č. 2 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen. 

 

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. Informace o hospodaření v lese 

2. Rozpočtová opatření 3 - 10 

3. Schválení dodatku smlouvy s firmou ZOPOS a.s. 

4. Projednání záměru pronájmu nebytového prostoru 

5. Projednání cenových nabídek na opravu fasády místního pohostinství 

6. Projednání daru pro Moravu 

7. Schválení smlouvy se Správou silnic ve věci veřejného osvětlení 

8. Projednání zatrubnění příkopu u cesty směrem k Dostálovým lípám 

9. Projednání zpevnění břehů Chlenského potoka 

10. Informace starosty 

11. Diskuse 

12. Usnesení 

13. 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 - Informace o hospodaření v lese 

Starosta obce přivítal pana Ing. Libora Provazníka, správce lesa, a požádal ho o informace 

ohledně hospodaření v obecních lesích. Pan Libor Provazník seznámil přítomné 

s hospodařením v obecních lesích v období 2020-2021 a s plány hospodaření na rok 2022. Poté 

zodpověděl přítomným dotazy, které se týkaly lesního hospodaření. 

 

K bodu 2 - Rozpočtová opatření 3-10 

Starosta obce informoval přítomné o RO č.3-9/2021, která schválil, a požádal zastupitelstvo obce, 

aby tato rozpočtová opatření vzali na vědomí. 

Poté seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10. Požádal zastupitelstvo obce, aby toto 

rozpočtové opatření schválili. 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.3-9 

Hlasování č. 7 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10 

 

K bodu 3 - Schválení dodatku smlouvy s firmou ZOPOS a.s.  

Starosta seznámil přítomné s nutností doplnit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Chleny dodatkem č. 1. Poté dal prostor k vyjádření a nechal o tomto hlasovat. 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání dodatku smlouvy s firmou ZOPOS a.s. 

 

K bodu 4 - Projednání záměru pronájmu nebytového prostoru 

Dne 30.8.2021 byl na úřední desce vyvěšen záměr pronájmu prostoru v přízemí OÚ. Byla podaná 

jedna žádost o pronájem. Zastupitelstvo nemělo připomínek a navrhlo tento prostor pronajmout 

žadateli p. Strolenému za nájemné ve výši 2 520 Kč ročně. 

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

Usnesení: Obec Chleny schvaluje pronájem prostoru v přízemí OÚ  

 

K bodu 5 – Projednání cenových nabídek na opravu fasády místního pohostinství 

Starosta seznámil přítomné s nutností opravy omítky místního pohostinství. Byli osloveni tři 

řemeslníci se žádostí o cenovou nabídku. Zastupitelstvo obce nabídky projednalo, doporučilo 

oslovit Jaroslava Bečičku s nejnižší cenovou nabídkou a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Starosta poté nechal o tomto hlasovat. 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu fasády místního pohostinství 

 

K bodu 6 - Projednání daru pro Moravu 

Starosta obce připomněl zastupitelům a občanům přírodní katastrofu na jižní Moravě a seznámil 

je s možností přispět finanční částkou na obnovu dotčených míst. Poté přítomné seznámil 

s programem Sdružení místních samospráv, který formou darovací smlouvy umožňuje přispět 

libovolnou částkou na obnovu postižených obcí. Zastupitelstvo po krátké diskuzi navrhlo 

částku 10 000 Kč a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování č. 11 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 10 000,- Kč obcím postiženým tornádem 

 

K bodu 7 – Schválení smlouvy se Správou silnic ve věci veřejného osvětlení 

Starosta seznámil přítomné s nutností uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě 

a omezení užívání nemovitosti, která je podmínkou stavebního úřadu k vydání příslušného  



 

povolení na akci rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně vratné kauce ve výši 26 923 Kč. Starosta 

vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal hlasovat. 

Hlasování č. 12– pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Smlouvy o právu provést stavbu 

inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti   

 

K bodu 8 – Projednání zatrubnění příkopu u cesty směrem k Dostálovým lípám. 

Starosta seznámil přítomné s potřebou propojit příkopy místní komunikace zatrubněním, aby 

nedocházelo k vymílání místní komunikace k novostavbě na cestě směrem k Dostálovým lípám. 

Seznámil s nutností nákupu materiálu (betonové truby, štěrkodrť) a zemních prací. 

Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal hlasovat. 

Hlasování č. 13 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zatrubnění příkopu 

 

K bodu 9 – Projednání zpevnění břehů Chlenského potoka 

Starosta také připomněl nutnost zpevnění břehu Chlenského potoka, který byl po letošních deštích 

značně poškozen a hrozí jeho sesunutí u mostku v blízkosti čp. 9. Navrhl zpevnění provést lomovým 

kamenem. Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal hlasovat. 

Hlasování č. 14 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zpevnění břehů Chlenského potoka 

 

K bodu 10 – Informace starosty 

Starosta informoval 

- o akci Uzavírání cyklotrasy Brodec, která proběhne 25. září ve 13 hod. 

- o mobilním sběru odpadu dne 7. 10. v 16 hod. 

- o průběhu projektu na rekonstrukci silnice Královéhradeckého kraje 

 

K bodu 11 – Diskuse 

- SDH Chleny požádala obec o novou střešní krytinu na přístřešek u hasičské zbrojnice 

- řešení sporu ohledně ukládání drobných smetků, větví, a posekané trávy - hledání 

vhodného místa 

- hledání pracovníka na údržbu zeleně a drobné zednické práce   

 

K bodu 12 -  Usnesení - viz příloha č. 2 

 

K bodu 13 - Závěr 

Na závěr starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast a ve 22:15 veřejné zasedání 

ukončil. 
 

 

Zapsal:  24.9. 2021 

       …………………. 

       Patrik Kameník 

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

       Jan Šimek  

      

……………………. 

       Jan Kvasnička                 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 



 

Příloha č. 2 

 Souhrn usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chleny 

konaného dne 16 .9. 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Chleny na 15. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu 

s tímto výsledkem: 

  

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

- rozpočtové opatření č.10 

- podepsání dodatku smlouvy s firmou ZOPOS a.s. 

- pronájem prostoru v přízemí OÚ  

- opravu fasády místního pohostinství 

- příspěvek 10 000,- Kč obcím postiženým tornádem 

- podepsání Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání 

nemovitosti 

- zatrubnění příkopu  

- zpevnění břehů Chlenského potoka 

 

 

Zastupitelstvo obce Chleny bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 3-9/2021 

 

 

 
Dne 24.9.2021 

 

 

 

Zapsal:         …………………. 

Patrik Kameník 

 

 

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

    Jan Kvasnička 

 

   …………………. 

         Jan Šimek  

 

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

Jiří Plocek, starosta obce 

 


