Obec Chocnějovice
Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Chocnějovice

Obec Chocnějovice
Zastupitelstvo obce Chocnějovice
Ze zápisu č. 2/2022
ze zasedání zastupitelstva Obce Chocnějovice konaného dne 30. června 2022 na sále
v budově KD v obci Chocnějovice, od 18.00 hod.
Přítomní: František Stand, Jan Landa, Renata Křížková, Mgr. Josef Novotný, Josef
Šorejs, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Hana Vernerová
Omluven: Nevyhoštěný Pavel, Michal Adam
Neomluven:
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo obce je usnášení
schopné.
Jednání zahájil starosta obce, který prohlásil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen a
oznámil, že zapisovatelem zápisu dnešního jednání je Lenka Tomková
Program:
1. Zahájení-schválení programu jednání
2. Zvolení ověřovatele zápisu
3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
4. Zpráva o činnosti OÚ Chocnějovice
5. Schválení závěrečného účtu
6. Schválení účetní závěrky
7. Schválení podání žádosti o výsadbu stromů
8. Schválení podepsání smlouvy s provozovatelem útulku
9. Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Chocnějovice
10. Schválení koupě pozemku v k.ú. obce Sovenice u Mn. Hradiště
11. Schválení koupě pozemku v k.ú. obce Chocnějovice
12. Schválení záměru umístění stavby spol. Cetin
13. Informace o rozpočtových opatřeních
14. Schválení rozpočtového opatření
15. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. obce Drahotice
16. Různé
17. Všeobecná diskuse
18. Závěr
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu a určilo, že hlasování bude probíhat ke
každému bodu programu zvlášť.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dle předloženého návrhu jednání a
schvaluje, že hlasování bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno.
2. Zvolení ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele dnešního zápisu, navrženi byli:
Josef Novotný a Jan Landa
Výsledek hlasování – pro 5, proti 0, zdržel se 2. (p. Novotný, p. Landa).
Usnesení č.12/2022 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. března 2022
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce,
ze dne 2. března 2022
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno.
4. Zpráva o činnosti OÚ Chocnějovice
Starosta obce informoval přítomné o činnosti OÚ v období od 03.03. 2022–30.06. 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Chocnějovice za období od
03.03. 2022–30.06. 2022
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.14/2022 bylo schváleno.
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Návrh „Závěrečného účtu Obce Chocnějovice“ byl vyvěšen na úřední a elektronické
úřední desce Obce Chocnějovice. Připomínky bylo možno uplatnit ve stanovené lhůtě. K
závěrečnému účtu Obce Chocnějovice nebylo žádných připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Chocnějovice projednalo závěrečný účet Obce Chocnějovice za rok
2021 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a
schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad:
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.15/2022 bylo schváleno.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za
účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období – k 31.12.). Tyto
finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období. Obsah, rozsah a formu
účetní závěrky určuje zákon o účetnictví a účetní standardy, podle kterých se účetní
závěrka sestavuje (a podle kterého se také vede celé účetnictví). Povinnými částmi
účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, pro obce ještě výkaz o plnění
rozpočtu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Chocnějovice schvaluje účetní závěrku obce Chocnějovice za rok
2021 včetně hospodářského výsledku běžného účetního období.

Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.16/2022 bylo schváleno.

7. Schválení podání žádosti o výsadbu stromů
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje podání žádosti o výsadbu stromů z dotačního
titulu od společnosti Sázíme stromy z.s., zajištění vhodné lokality a její osázení v místě
spadající pod Obec Chocnějovice.
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.17/2022 bylo vzato na vědomí.
8. Schválení podepsání smlouvy s provozovatelem útulku
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání smlouvy s provozovatelem útulku pro opuštěné a
nalezené psy a kočky a jejich umístění do tohoto zařízení.
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.18/2022 bylo schváleno.

9. Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Chocnějovice
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Chocnějovice za období 09/2015-05/2021
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.19/2022 bylo schváleno.
10. Schválení koupě pozemku v k.ú. obce Sovenice u Mn. Hradiště
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje odkoupení většinové části pozemku p.č. 733
v k.ú. obce Sovenice u Mn. Hradiště do majetku obce Chocnějovice.
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.20/2022 bylo schváleno.

11. Schválení koupě pozemku v k.ú. obce Chocnějovice
Starosta obce informuje ohledně možnosti odkoupení pozemku p.č. 237/3, způsob využití
– neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 201 m2 a p.č. 237/4,
způsob využití – neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha, výměra pozemku 10 m2
v k.ú. obce Chocnějovice.
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje odkoupení pozemku p.č. 237/3 o výměře 201
m2 a 237/4 o výměře 10 m2 v k.ú. obce Chocnějovice do majetku obce.
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.21/2022 bylo schváleno.
12. Schválení záměru umístění stavby spol. Cetin
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje záměr spol. CETIN a.s., ohledně posílení
signálu O2 a umístění základnové stanice v kat. území obce Chocnějovice.
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.22/2022 bylo schváleno.

13. Informace o rozpočtových opatřeních
Starosta obce Chocnějovice informuje o rozpočtovém opatření č. 2,3 a 4, které schválil
s platností k 31.3. 2022, 30.4. 2022 a 31.5. 2022.
Zastupitelstvo obce vyslechlo informaci o rozpočtovém opatření č. 2, 3 a 4/2022, které
schválil starosta obce a zastupitelstvo obce bere informace o rozpočtovém opatření na
vědomí.
14. Schválení rozpočtové opatření zastupitelstvem
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny rozpočtu a převod částky z investic na
opravy, viz návrh a příloha rozpočtového opatření č. 5/2022. Starosta obce seznámil
zastupitele obce s jednotlivými přesuny v rozpočtu.
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.23/2022 bylo schváleno.

15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. obce Drahotice
Starosta obce informuje přítomné o realizaci stavby Drahotice, přivedení inženýrských sítí
k pozemkům budoucích rodinných domů v k.ú. obce Drahotice, místní část Červenice,
přes pozemky v majetku Obce Chocnějovice. Jedná se o pozemky p.č. 69/12,107/9,
124/2, 558, 565/2, 566 a 570.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem a
podepsání smlouvy se spol. Čez Distribuce a.s., vedenou pod ev. číslem stavba IV-126025392/VB/1.
Výsledek hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.24/2022 bylo schváleno.

16. Různé
. Starosta obce zastupitelstvu obce a občanům předává informace ohledně objížďky a
uzavření silnice, hlavního tahu na Český Dub v obci Mohelnice nad Jizerou, uzavírka bude
do 7/2023.
Vzhledem k situaci posledních dní a probíhajícího vyšetřování v případu korupčního
skandálu s názvem DOZIMETR, ohledně pražského dopravního podniku v návaznosti na
kontakty ve vysoké politice, ve které figurují zástupci politické strany STAN (Starostové a
nezávislý), dochází ke změnám na postech i v nižších patrech pyramidy. S Novými lidmi
se opětovně jedná o možnosti řešení problému úplné uzavírky a možnosti umístění
semaforu, popř. zajištění jednosměrného provozu.
. Starosta obce informoval ohledně pokračování zpracování Strategického rozvojového
plánu obce. V loňském roce proběhla anketa mezi občany, kteří své požadavky mohly
vyjádřit. Dokumentaci je nutné mít zpracovanou, je požadována při žádostech o dotace.
. Starosta obce informoval o nutnosti zajištění tech. kontroly hasičské cisterny a končící
platnosti STK traktoru. S vozem Ford Tranzit je nutné zajet na svolávací akci do aut.
servisu Ford z důvodu kontroly rozvodového řemenu.
. Starosta obce poděkoval has. sborům z našich obcí, kteří se zúčastnili okrskových
závodů v Březině.

. Starosta obce informoval ohledně zajištění pracovníků pro obecní lesy zajišťující
výsadbu atd. Pokud by někdo měl zájem nebo o někom věděl, prosím o zpětnou vazbu
přímo na mě nebo některého ze zastupitelů.
Starosta obce informoval o harmonogramu letních táborů na táborové základně
v Chocnějovicích pro letošní rok.
10.7.-15.7. skupina Táborník
16.7.-30.7. 2022 skupina Dravci
31.7.-13.8. 2022 skupina Táborník
Starosta obce připomněl konání oslav 700 let obce Chocnějovice, který se bude konat
v sobotu 20.8. 2022 od 10.30 hod v prostoru sportovního areálu v Chocnějovicích kam
všechny přítomné pozval. Požádal o informování, kdo má jakékoli kontakty o zaslání
pozvání na tuto výjimečnou akci rodáky, rodiče, známé, přátelé, bývalé občany, kteří zde
bydleli atd. Přítomní byli seznámeni s připravovaným programem.

. Starosta obce připomněl volby do zastupitelstev obcí v podzimních komunálních
volbách. Volby se konají ve dnech 23. a 24.9. 2022. Pokud někdo z občanů má zájem o
kandidaturu do zastupitelstva obce a nehodlá kandidovat sám za sebe, nechť se přihlásí
popř. osloví svého zastupitele v jednotlivých obcích nebo starostu obce.

17. Všeobecná diskuse
p. Bergmanová M. připomněla před blížícími se oslavami 700 let obce zajistit úklid v obci,
kolem kurtu a upozornit majitele nemovitostí na úklid před nemovitostmi. Sundat vánoční
hvězdu z has. zbrojnice.
Starosta obce informoval o již naplánovaném úklidu a obeslání prostřednictvím SMS
zpráv přes systém Fireport majitelé nemovitostí v obci, aby zajistili úklid před svými
domy.
p. Adam Stanislav upozornil na vývrat stromu na skalkách a jeho likvidaci a upozornil na
přerostlé stromy různě v obcích nebo podél komunikací, které by se měly postupně
pořezat.
Starosta obce pověřil likvidací stromu místostarostu obce p. Jana Landu.
p. Vajs Lubomír poptával odstranění vedení a sloupů v obcích, které jsou v majetku spol.
Cetin-Isfin.
Starosta informoval o zaslaném vyjádření obce Chocnějovice k plánované stavbě spol.
Cetin-Isfin a požadavku na odstranění sloupů a vedení pevných tel. linek v obcích.
K dnešnímu dni se zatím k písemnému vyjádření a požadavku obce nevyjádřily.
Občané reagovali na informaci ohledně výstavby Základnové stanice veřejné
radiotelefonní sítě „Ml. Boleslav- Chocnějovice“ společnosti CETIN a.s. velice živě a
zajímaly se o možná zdr. rizika spojená se zářením, ochranou zdraví a živ. prostředí,
umístění a vzhled věže.

18. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce a poděkoval za účast.
Pozval na blížící se oslavu 700 let obce a připomněl blížící se komunální volby.
Popřál všem zúčastněným včetně zastupitelů pěkné prázdniny a dovolenou.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Tomková Lenka
Ověřovatelé:
Mgr. Josef Novotný ………………….........................................dne

09.07.2022

Jan Landa

09.07.2022

…….…............................................................dne

Starosta: František Stand .…………………….……………………..……….dne

09.07. 2022

