Zápis
ze 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Chlenech
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Místo konání: místní pohostinství Chleny
Termín:
26. 5. 2022 od 19.30 hodin
Přítomni:
6 členů zastupitelstva, 1 občan 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 7.3.2022 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 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 bod
- stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
Poté starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení doplnění bodu programu a vyzval k hlasování.
Hlasování č. 3 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Program zasedání:
1. Závěrečný účet obce za rok 2021
2. Účetní závěrka obce za rok 2021
3. Účetní závěrka MŠ Chleny za rok 2021
4. Rozpočtové opatření č. 1 - 3/2022
5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v DZU
6. Uzavření VPS na projednávání přestupků
7. Projednání návrhu osázení parčíku
8. Projednání vstupu do Klubu zapojených obcí
9. Projednání žádosti o venkovní promítání putovního kina
10. Zrušení smlouvy o poskytnutí finančního daru Městu Kostelec nad Orlicí
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
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. 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 – Závěrečný účet obce za rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s hlavními parametry Závěrečného účtu obce Chleny za rok
2021 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce, předložil k nahlédnutí podklady a navrhl
jeho schválení. Nechal prostor občanům a zastupitelstvu obce k vyjádření. Dále konstatoval, že
proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a vyzval k hlasování.
Hlasování č. 6 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení 1: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chleny za rok 2021 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením v roce 2021 bez výhrad
K bodu 2 - Účetní závěrka obce za rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s Účetní závěrkou obce Chleny za rok 2021 a předložil návrh na
její schválení. 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 2: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chleny sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021
K bodu 3 - Účetní závěrka MŠ Chleny za rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s Účetní závěrkou MŠ Chleny za rok 2021 a předložil návrh na její
schválení.
Hlasování č. 8 – pro: 6 hlasů, proti 0 hlasů
Usnesení 3: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Chleny sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021
K bodu 4 - Starosta obce informoval přítomné o rozpočtových opatřeních: RO č. 1/2022, které
schválil dne 14. 3. 2022, RO č. 2/2022, které schválil dne 9.5.2022, a RO č. 3/2022, které schválil
dne 31. 3. 2021. Požádal zastupitelstvo obce, aby tato rozpočtová opatření vzali na vědomí.
Hlasování č. 9 – pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení 4: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1-3/2022
K bodu 5 - Starosta informoval přítomné občany o žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
v DZU o 1 rok. Vzhledem k tomu, že není jiný zájemce z cílové skupiny, je možné uzavřít
nájemní smlouvu na 1 rok s osobou mladší 70 let. Poté požádal zastupitelstvo o hlasování.
Hlasování č. 10 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení 5: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu v DZU na 1 rok
K bodu 6 - Starosta informoval přítomné občany o návrhu veřejnoprávní smlouvy (VPS) mezi
obcí Chleny a městem Kostelec nad Orlicí na projednávání přestupků (přenesenou působnost
na úseku přestupků ve správním obvodu obce Chleny budou vykonávat orgány města Kostelec
nad Orlicí). Poté požádal zastupitelstvo o hlasování pro uzavření VPS
Hlasování č. 11 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení 6: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření VPS s městem Kostelec nad Orlicí
na úseku přestupků a pověřuje starostu podpisem smlouvy
K bodu 7 – Starosta seznámil přítomné s návrhem osázení parčíku a navrhl zveřejnit návrh na
internetu, aby se k němu mohli občané vyjádřit. Realizace výsadby proběhne na podzim.
Hlasování č. 12 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení 7: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění návrhu na osázení parčíku

K bodu 8 - Starosta seznámil přítomné s žádostí ústavu Sázíme stromy, z.ú. finančně
podpořit provozní činnost této neziskové organizace a vyzval k hlasování.
Hlasování č. 13 - pro: 0 hlasů, proti: 6 hlasů
Usnesení 8: Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu pro Sázíme stromy, z.ú.
K bodu 9 - Starosta seznámil přítomné s nabídkou Putovního kina na letní venkovní
promítání a vyzval k hlasování.
Hlasování č. 14 - pro: 0 hlasů, proti: 6 hlasů
Usnesení 9: Zastupitelstvo obce neschvaluje konání letního kina v obci Chleny
K bodu 10 – Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o finančním daru
městu Kostelec nad Orlicí za umístění občana Chlen do Pečovatelské služby. Dodatkem se
smlouva vzhledem k úmrtí občana ruší.
Hlasování č. 15 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení 10: Zastupitelstvo obce schvaluje podpis dodatku ke smlouvě o daru z 23.3.2022
s městem Kostelec nad Orlicí
K bodu 11 – Starosta obce navrhl do příštího volebního období stejný počet členů zastupitelstva
obce a vyzval k hlasování
Hlasování č. 16 - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů
Usnesení 11: Zastupitelstvo obce schvaluje 7 členů zastupitelstva obce v příštím volebním
období
K bodu 12 – Informace starosty:
- o možnosti ověřování podpisů a listin na OÚ
- poděkování chlenským hasičům za zorganizování akce pálení čarodejnic a za úspěšnou
reprezentaci na soutěži hasičských sportů okrsku č.18, kde obsadili 4. místo
- bezpečnostní situace v obci Chleny za rok 2021 dle sdělení policie ČR
K bodu 13 – Diskuze
- oprava terasy obecního pohostinství
- sběr železa
K bodu 14 – Usnesení - viz příloha č. 2
K bodu 15 – Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:30 schůzi ukončil.

Zapsal: 30. 5. 2022
………………….
Patrik Kameník
Správnost a úplnost zápisu ověřili:

…………………….
Jan Šimek
……………………
Luboš Sychra

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

Příloha č. 2

Souhrn usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chleny
konaného dne 26. 5. 2022
Zastupitelstvo obce Chleny na 18. veřejném zasedání projednalo jednotlivé body programu
s tímto výsledkem:
Zastupitelstvo obce Chleny schvaluje:
-

závěrečný účet obce Chleny za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením v roce 2021 bez výhrad
účetní závěrku obce Chleny sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021
účetní závěrku MŠ Chleny sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021
nájemní smlouvu v DZU na 1 rok
uzavření VPS s městem Kostelec nad Orlicí na úseku přestupků a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
zveřejnění návrhu na osázení parčíku
podpis dodatku ke smlouvě o daru z 23.3.2022 s městem Kostelec nad Orlicí
7 členů zastupitelstva obce v příštím volebním období

Zastupitelstvo obce Chleny neschvaluje:
-

finanční podporu pro Sázíme stromy, z.ú.
konání letního kina v obci Chleny

Zastupitelstvo obce Chleny bere na vědomí
- rozpočtová opatření č. 1-3/2022

Dne 30. 5. 2022

Zapsal:

………………….
Patrik Kameník

Správnost a úplnost dokumentu ověřili:

…………………….
Jan Šimek
……………………
Luboš Sychra

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

