
Z á p i s    č. 11/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne 16. 12. 2019 od 20,00 hod. 

 
 
Přítomni: Pešek P., Šišková A., Kebortová E., Hartych Z. 
Hosté: Dřízhalová Vl. 
 
 
Program:  
  1. Doplnění a schválení programu 
  2. Určení ověřovatelů zápisu 
  3. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
  4. Schválení rozpočtu na rok 2020 
  5. Rozpočtové opatření č. 6 
  6. Jmenování inventarizační komise 
  7. Došlá pošta 
  8. Různé 
  9. Diskuze 
10. Závěr 
 
 
1. Doplnění a schválení programu 
Starosta  p. Pešek P.  seznámil s programem dnešního zasedání doplněným o body: 
Rozpočtové opatření č. 6 a Jmenování inventarizační komise.  
Návrh usnesení: OZ schvaluje navržený program. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
   
 

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako ověřovatele p. Peška P. a p. Dřízhalovou V. 
Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou p. Pešek P. a p. Dřízhalová V. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
3. Kontrola zápisů z předchozích zasedání  
Úkoly z minulého zasedání jsou průběžně plněny. 
 
 
4. Schválení rozpočtu obce Chleby na rok 2020 
Starosta předložil rozpočet obce na rok 2020. 
Návrh usnesení: Rozpočet obce Chleby na rok 2020 byl schválen jako schodkový se 
zapojením přebytků z minulých let. OZ po projednání souhlasí. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 



5. Rozpočtové opatření č. 6 
Drobné rozpočtové změny. 
Návrh usnesení: OZ po projednání souhlasí s drobnými rozpočtovými změnami. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
6. Jmenování inventarizační komise  
Starosta navrhl členy inventarizační komise ve složení: p. Pešek P., p. Kebortová E., 
p.Barták J. a p. Dřízhalová V. 
Návrh usnesení: OZ souhlasí, aby předsedkyní inventarizační komise byla p.Dřízhalová V. a 
členy komise byli p. Pešek P., p. Kebortová E., p.Barták J. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
7. Došlá pošta 
Byla projednána běžná agenda obce. 
  
 
8. Různé  
a/ Proškolení a instruktáž inventarizační komise proběhne dne 19.12.2020. 
Návrh usnesení: Proškolení komise zajistí účetní Ing. Dudková. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
b/ Starosta informoval OZ , že p.Barták J, již v roce 2020 nebude vykonávat funkci 
správce budovy obecního úřadu. 
Zastupitelstvo navrhlo pro funkci správce budovy obecního úřadu p. E. Kebortovou.   
Návrh usnesení: OZ schvaluje a ukládá účetní vypracovat dohodu o provedení práce pro 
p.Kebortovou E. na rok 2020. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
 
c/ Dohody o provedení práce na rok 2020 
Účetní – ing. Dudková J. 
Knihovna a kronika  - p.Dřízhalová V. 
Zimní údržba - p. Hartych Z. 
Úklid ubytovny a úklidové práce v budově OÚ – p. Pešková H. 
Návrh usnesení: OZ po projednání souhlasí a ukládá účetní vypracování dohod na rok 2020. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
 



 
 
d/ Prodej dřeva z obecního lesa  
P.Hartych zajistil pokácení a odvoz dřeva napadeného kůrovcem z obecního lesa. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že dřevo bude k prodeji pro občany obce za 600,-Kč na m3. 
Část vytěženého dřeva zůstane na obecním úřadě pro vlastní potřebu. 
Návrh usnesení: OZ souhlasí a pověřuje p.Hartycha a starostu p.Peška , aby  
zajistili prodej dřeva. 
Výsledek hlasování:   pro 4 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
 
7. Diskuze 
Diskutovalo se o akci rozsvěcení vánočního stromu, starosta poděkoval kulturní komisi za 
zajištění této akce. 
Dále se diskutovalo o špatném stavu cesty do Vazovnice. Opravou havarijního stavu cesty se 
bude zastupitelstvo zabývat v roce 2020. 
 
 
8. Závěr zasedání provedl starosta P. Pešek.  
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 20. 1. 2020 od 20,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:               p. Šišková Antonie 
 
Ověřovatelé:      p. Pešek Petr                                             ……………………………………………………….. 
                          
                             p. Dřízhalová Vladimíra                           ………………………………………………………..  
 
  
 
Vyvěšeno:  
 
Sejmuto: 


