
 

Zápis  
 ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech 

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 

Místo konání: místní pohostinství Chleny 

Termín: 2. 3. 2022 od 19.30 hodin 

Přítomni: 5 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 5. 

 

Dále starosta konstatoval, že ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zápis ze dne 17.12.2021 

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: 5 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen.  

 

Za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání starosta navrhl Pavel Novák a Luboše Sychru.  

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování č. 2 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen. 

 

Poté starosta přečetl program zasedání. 

 

 

Program zasedání: 

1. Žádost o příspěvek na činnost MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. na rok 2022  

2. Projednání úpravy a výsadby obecního parčíku 

3. Projednání opravy hasičské stříkačky  

4. Projednání zápisu do obecní kroniky 

5. Rozpočtové opatření 16/2021  

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. 3 – pro: 5 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. 4 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů    Návrh byl schválen. 

 

 

 



 

 

K bodu 1- Starosta seznámil s žádostí o podporu MAS NAD ORLICÍ ze dne 17. 1. 2022 a 

navrhl podpořit tento svazek částkou 2 000,- Kč jako v minulém roce. Tuto podporu navrhl 

z důvodu dobré spolupráce s touto společností. Poté vyzval přítomné k případnému vyjádření a 

nechal o tomto hlasovat. 

Hlasování č. 5 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 1: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podporu ve výši 2 000,-Kč na rok 2022.  

 

K bodu 2- Projednání úpravy a výsadby obecního parčíku. Starosta uvedl, že z důvodu vichru došlo 

k přelomení stříbrného smrku, který byl dominantou středu obce a dlouhodobě využíván jako 

vánoční strom. Tímto vznikla potřeba vyřešit vzhled obecního parčíku, který by měl být vizitkou 

obce. Z tohoto důvodu navrhl starosta ustavit skupinu, která se bude zabývat úpravou a novou 

výsadbu parčíku. 

Hlasování č. 6 – pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů  

Usnesení 2: Zastupitelstvo obce schvaluje ustavení skupiny občanů pověřené úpravou a 

výsadbou parčíku. 

 

K bodu 3 – Projednání opravy hasičské stříkačky 

Starosta obce požádal zastupitele Patrika Kameníka, člena SDH Chleny o informaci ohledně opravy 

hasičské stříkačky. Po podání této informace starosta obce vyzval přítomné k případným dotazům. 

Poté navrhl schválení opravy hasičské stříkačky, která je v majetku obce a pověřil Patrika Kameníka 

zajištěním této záležitosti. 

Hlasování č.7 –  pro: 5 hlasů, proti 0 hlasů 

Usnesení 3: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu hasičské stříkačky. 

 

K bodu 4 – Projednání zápisu do obecní kroniky z roku 2021. 

Starosta požádal kronikáře pana Jindřicha Handla o přečtení zápisu do obecní kroniky, týkajícího 

se minulého roku 2021. Přítomní si tento předčtený zápis vyslechli a nikdo k tomuto neměl 

připomínek. Starosta poté poděkoval panu Jindřichu Handlovi za vtipné a věcné zapsání loňských 

událostí. Poté nechal hlasovat, zdali toto zápis schvalují. 

Hlasování č. 8 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení 4: Zastupitelstvo schvaluje zápis do obecní kroniky. 

 

K bodu 5 – Rozpočtové opatření 16/2021 

Starosta obce informoval přítomné o RO č.16/2021, které schválil, a požádal zastupitelstvo obce, 

aby toto rozpočtové opatření vzali na vědomí. 

Hlasování č. 9 - pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů 

Usnesení 5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2021 

 

K bodu 6 – Informace starosty: 

1) ohledně dvou poruch na vodovodním řádu, které si vyžádaly uzavření obecního vodovodu. 

2) informace ČEZ o odečítání elektroměrů v obci Chleny, které proběhne od 18.3. do 31.3.2022  

3) o vyvěšení vlajky pro Tibet, kterého se každoročně 10. března účastníme 

4) o vyvěšení Ukrajinské vlajky z důvodu vpádu Ruských vojsk na Ukrajinské území 

5) o neochotě starosty kandidovat do zastupitelstva pro příští volební období 

 

K bodu 7 – Diskuze 

- informace sběrný dvůr 

- projednání záležitostí kolem výsadby parčíku 

   

 

 



 

 

K bodu 8 – Usnesení - viz příloha č. 2 

 

K bodu 9 – Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:00 schůzi ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  7. 3. 2022 

       …………………. 

       Patrik Kameník 

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

       Pavel Novák 

        

…………………… 

Luboš Sychra 

 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

 

 Souhrn usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Chleny konaného dne 2. 3. 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Chleny na 17. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu 

s tímto výsledkem: 

  

Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje: 

- žádost o podporu MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. ve výši 2 000,-Kč na rok 2022 

- ustavení skupiny občanů pověřené úpravou a výsadbou parčíku 

- opravu hasičské stříkačky 

- zápis do obecní kroniky 

 

Zastupitelstvo obce Chleny bere na vědomí 

- rozpočtová opatření č. 16/2021 

 

 
Dne 7. 3. 2022 

 

 

Zapsal:         …………………. 

Patrik Kameník 

 

 

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

         Pavel Novák   

     

…………………… 

Luboš Sychra 

 

 

 

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

Jiří Plocek 

starosta obce 


