
 

Zápis  
 ze 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 9. 12. 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 16. 9. 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 Josefa Štepku a Luboše Sychru.  

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

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

 

Poté starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení změn: u bodu č. 16 zrušení projednání schválení 

dohody se SZIF, místo tohoto bodu projednat dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění pečovatelské 

služby, a vyzval k hlasování. 

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

 

Program zasedání: 

1. Projednání žádosti o volný byt v DZU  

2. Rozpočtová opatření 11 - 15 

3. Rozpočet obce na rok 2022  

4. Rozpočtový výhled 2023-2025  

5. Rozpočet MŠ Chleny na rok 2022  

6. Schválení OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

7. Schválení dohody o výběru poplatků s firmou EKOLA České Libchavy  

8. Schválení prodeje části pozemku p. č. 41/2  

9. Schválení prodeje části pozemku obce na parcele č. 885/7  

10. Schválení koupě pozemků pod obecní komunikací (náprava skutečného stavu - cesta směr Lhoty    

u Potštejna)  

11. Schválení záměru pronájmu pozemků na parcele č. 187  

12. Schválení poskytnutí finančního daru Obce Chleny Městu Kostelec nad Orlicí za umístění 

občana Chlen do DZU v Kostelci nad Orlicí  

13. Projednání žádostí o dary chlenských spolků (zahrádkáři, včelaři, myslivci)  

14. Projednání finančního daru pro Linku bezpečí  

15. Projednání závazku k následné péči o výsadbu se společností Sázíme stromy 

 

 



 

 

16. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění pečovatelské služby pro občany obce Chleny 

17. Informace starosty 

18. Diskuse 

19. Usnesení 

20. 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- Starosta informoval přítomné občany o volném bytu v DZU. Byla předložena jedna  

žádost o nájem. Žadatel nesplňuje věkem podmínky bydlení v tomto domě, ale jelikož se po 

zveřejnění nabídky ani po informování starostů v okolních obcích nepřihlásil jiný zájemce, 

bude možné uzavřít smlouvu na dobu určitou jeden rok.   

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

Usnesení 1: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o nájem bytu v DZU na jeden rok 

 

K bodu 2 - Rozpočtová opatření 11-15 

Starosta obce informoval přítomné o RO č. 11-14/2021, která schválil, a požádal zastupitelstvo 

obce, aby tato rozpočtová opatření vzali na vědomí. 

Poté seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 15. Požádal zastupitelstvo obce, aby toto 

rozpočtové opatření schválili. 

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

Usnesení 2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15 

 

K bodu 3 – Rozpočet obce na rok 2022 

Starosta představil zastupitelstvu obce a přítomným občanům návrh rozpočtu obce na rok 2022. 

Informoval přítomné, že pro PO MŠ Chleny byla vyčleněna částka na provoz MŠ Chleny ve výši 

500 000,- Kč na rok 2022. Závazné ukazatele rozpočtu jsou na straně příjmů: 4112 neinv. přijaté 

transfery ze SR, na straně výdajů paragrafy. 

Příjmy  4 837 400 

Výdaje  6 876 317 

Saldo -2 038 917 

Financování  2 038917 

Schodek rozpočtu bude financován z finanční rezervy obce. 

Starosta dal prostor občanům a zastupitelům k vyjádření. Nebyly dotazy ani připomínky. Poté 

nechal o návrhu hlasovat. 

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

Usnesení 3: Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen jednomyslně 

 

K bodu 4 – Rozpočtový výhled 2023-2025 

Starosta obce informoval, že na základě § 3 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, se střednědobý výhled rozpočtu sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, a seznámil zastupitele a přítomné občany se  

 

 

 

 



 

střednědobým výhledem rozpočtu obce na r. 2023-2025. Následně poskytl přítomným prostor 

k vyjádření. Poté vyzval ZO k hlasování. 

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

Usnesení 4: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 

 

K bodu 5 – Rozpočet MŠ Chleny na rok 2022 

Starosta předložil zastupitelstvu obce a přítomným občanům návrh rozpočtu MŠ Chleny na rok 

2022. Následně dal prostor občanům a zastupitelům k vyjádření. Poté nechal o návrhu hlasovat. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ Chleny na rok 2022 jednomyslně 

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

Usnesení 5: Rozpočet MŠ Chleny na rok 2022 byl schválen jednomyslně 

 

K bodu 6 – Vzhledem k nové právní úpravě zákona o místních poplatcích je nutné projednat a 

schválit novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. Starosta obce zdůraznil výrazné navýšení poplatků za ukládání 

komunálního odpadu na skládku a předložil tabulku s příjmy a rostoucími výdaji za odpady od 

roku 2015 do současnosti. Vyzval zastupitele ke stanovení ceny poplatku a rozhodnutí o 

zachování úlevy na poplatku osobě, která v příslušném roce dovrší nejvýše 15 let věku. 

Zastupitelé navrhli cenu poplatku na 700 Kč ročně a sníženou sazbu 350 Kč ročně. Po té 

starosta vyzval k diskuzi a nechal hlasovat. 

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

Usnesení 6: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

K bodu 7 – Starosta obce seznámil přítomné s Dohodou o výběru poplatků a předání dokladů 

s firmou Ekola České Libchavy, která je nutná pro administraci agendy spojené s platbou poplatků 

za ukládání odpadů na skládku. Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal hlasovat. 

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

Usnesení 7: Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Dohody o výběru poplatků a předání 

dokladů s firmou Ekola České Libchavy 

 

K bodu 8 – Starosta obce seznámil s návrhem prodeje části pozemku p.č. 41/2. Z tohoto pozemku 

vznikne pozemek p.č.41/4 o výměře 136m2. Oznámení záměru bylo vyvěšeno dne 9. 11. 2021. 

Přihlásili se dva společní zájemci, Luděk Březina a Stanislava Březinová Wolkerova 1354 Choceň 

565 01. Cena obvyklá v obci Chleny - 60 Kč/m2.  Náklady se zaměřením a převodem pozemku hradí 

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

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

Usnesení 8: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 41/2 

 

K bodu 9 – Starosta obce seznámil s žádostí katastrálního úřadu o nápravu skutečného stavu a 

navrhl prodej části pozemku p.č. 885/7 - sousední pozemek místní komunikace směr Lhoty 

u Potštejna. Z části tohoto pozemku vznikne pozemek p.č. 885/10 o výměře 38 m2. Oznámení 

záměru bylo vyvěšeno dne 16. 11. 2021. Cena obvyklá v obci Chleny - 60 Kč/m2. Přihlásil se 

vlastník sousedního pozemku Jan Kvasnička Chleny 63, 517 45. 

Starosta vyzval zastupitele k připomínkám a poté nechal hlasovat. 

Hlasování č. 15 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 9: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 885/7 

 

K bodu 10 – Starosta obce seznámil s žádostí katastrálního úřadu o nápravu a zakreslení skutečného 

stavu a navrhl odkoupení pozemku pod místní komunikací směr Lhoty u Potštejna. Dle 

geometrického plánu č. 209-56/2019 se to týká pozemků pod komunikací p. č. 885/9, p. č. 215/2, 

p. č. 310/24, p. č. 310/22, p. č. 249/2. Zároveň navrhl odkoupení pozemků oddělených novým 

zaměřením, které vzniknou mezi obecními pozemky p. č. 310/15, p. č. 248/1, p. č. 249/1, na kterých  

 



 

je provedena výsadba obecních stromů. Celkově se náprava týká pěti vlastníků pozemku: Mgr. 

Radoslavy Hudouskové, Jana Kvasničky, Ivy Jelínkové, Jiřího Plocka a firmy ZOPOS Přestavlky 

a. s.. Celková výměra - 965 m2, cena obvyklá v obci Chleny - 60 Kč za m2. Poté starosta obce vyzval 

přítomné k dotazům a připomínkám, poté nechal hlasovat. 

Hlasování č. 16 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 10: Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků pod místní komunikací směr 

Lhoty u Potštejna 

 

K bodu 11 – Starosta obce seznámil s Oznámením záměru pronájmu pozemku p. č. 187 

o výměře 2 655 m2 (vyvěšeno na úřední desce dne 9. 11. 2021). Žádost o pronájem (pacht) 

projevil Lukáš Horáček Lhoty u Potštejna 5. Zastupitelstvo navrhlo pronájem tohoto pozemku 

za účelem zemědělského hospodaření (sečení trávy) za úplatu 1 000 Kč ročně. Starosta nechal 

o tomto hlasovat. 

Hlasování č. 17 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 11: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 187 

 

K bodu 12- Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí paní Jaroslavy Pastorové, Chleny 30 

ohledně zařazení do seznamu žadatelů o městský byt v DZU Kostelci nad Orlicí a s tím souvisejícím 

souhlasem obce Chleny o poskytnutí daru Městu Kostelec nad Orlicí ve výši 20 000 Kč. Poté dal 

o tomto hlasovat. 

Hlasování č. 18 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 12: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru obce Chleny Městu Kostelec nad 

Orlicí ve výši 20 000 Kč 

 

K bodu 13 – Starosta seznámil zastupitele s žádostí spolků ČZS, ČSV a Mysliveckého sdružení 

o poskytnutí finančního daru od obce Chleny. Starosta navrhl přispět těmto sdružením jako 

v předchozích letech částkou 1 500 Kč.    

Hlasování č. 19 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 13: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČZS 

Hlasování č. 20 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 14: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČVS 

Hlasování č. 21 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 15: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro Myslivecké 

sdružení Chleny 

 

K bodu 14 – Starosta obce seznámil přítomné s dotazem na pokračování podpory Linky bezpečí, 

z. s., kdy nás žádají o finanční příspěvek 2 000 Kč jako v před minulém roce. Zastupitelstvo navrhlo 

z důvodu schodkového rozpočtu tuto společnost nepodpořit. Poté dal starosta o tomto hlasovat. 

Hlasování č. 22 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 16: Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí 

 

K bodu 15 – Starosta seznámil přítomné se záměrem doplnění alejí výsadbou ovocných dřevin 

v počtu 6 slivoní a 11 hrušní sdružením Sázíme stromy. Zároveň seznámil se závazkem k následné 

péči, který z toho vyplývá, a požádal o souhlas s výsadbou. 

Hlasování č. 23 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 17: Zastupitelstvo obce souhlasí s výsadbou stromů a se závazkem k následné péči 

  

K bodu 16 – Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 2 ke smlouvě o zajištění a poskytování 

pečovatelské služby pro občany obce Chleny ze dne 28. 1. 2021. Požádal o případné dotazy a poté 

nechal hlasovat. 

Hlasování č. 24 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 18: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění a poskytování 

pečovatelské služby pro občany obce Chleny 

 

 

 

 



 

K bodu 17- Informace starosty 

Starosta zhodnotil akce v tomto roce a seznámil přítomné s hlavními úkoly, které budou v roce 

následujícím. 

 

K bodu 18 – Diskuze proběhla bez zásadních připomínek 

 

K bodu 19 – Usnesení – viz příloha č. 2 

 

K bodu 20 - Na závěr starosta všem přítomným občanům poděkoval za účast, popřál krásný 

adventní čas a prožití vánočních svátků v klidu a pokoji.  Ve 21:00 veřejné zasedání ukončil. 
 

 

 

Zapsal:  17. 12. 2021 

       …………………. 

       Patrik Kameník 

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

       Josef Štepka 

        

…………………… 

Luboš Sychra 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 Souhrn usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chleny 

konaného dne 9. 12. 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Chleny na 16. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu 

s tímto výsledkem: 

  

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

- žádost o nájem bytu v DZU na jeden rok 

- rozpočtové opatření č. 15/2021 

- rozpočet obce na rok 2022  

- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 

- rozpočet MŠ Chleny na rok 2022 

- OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

- podepsání Dohody o výběru poplatků a předání dokladů s firmou EKOLA 

České Libchavy  

- prodej části pozemku p.č. 41/2 

- prodej části pozemku p.č. 885/7 

- odkoupení pozemků pod místní komunikací směr Lhoty u Potštejna 

- pronájem pozemku p.č. 187 

- poskytnutí daru obce Chleny Městu Kostelec nad Orlicí ve výši 20 000 Kč 

- příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČZS 

- příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek ČVS 

- příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro spolek Myslivecké sdružení Chleny 

- výsadbu stromů se závazkem k následné péči 

- dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro 

občany obce Chleny 

 

Zastupitelstvo obce Chleny neschvaluje 

- finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí 

 

Zastupitelstvo obce Chleny bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 10-14/2021 

 

 
Dne 17.12.2021 

 

Zapsal:         …………………. 

Patrik Kameník 

 

 

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

         Josef Štepka 

        

…………………… 

Luboš Sychra 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 


