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Zápisz 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotiměři ze dne |1.12.2014 od 18.10 hod.
Přítomni:, Bouček Vladimír,Kotyková Alena, Bartoš Josef ml.,Jasukevič Štefan,Kotrba Jiří,Martin
Suchý,Rezbárik Dušan

Omluveni:0

ověřovateté: Štefan Jasukevič' Rezbárik Dušan
Zapisovatel: Eflerová Eva
Hosté :viz.prezentační listina

Program:

.Zabájení a přivítání
2/. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3/. Návrh ročníchodměn
4/.Schválení finančnízodpovědnosti - účetní
S/.Havarijní stav septiků a kanalizace u č.p.66
6/. Volba členůfinančnía kontrolní komise
7/.Info-příprava provizorního rozpočtu na 1Q/2015
8/.Informace o neplatičích
9 l. Zajiíténínových smluv
10/. Diskuse
tll, Závér
|

|

||.Zahájeni a seznámení s programem starosta Bouček Vladimír
2/. Jmenovárn zapisovatele a ověřovatelů zápisu
-zapisovatel: Eflerová Eva
.ověřovatelé zápisu: ŠtefanJasukevič, Rezbárik Dušan
3/.Starosta Bouček Vladimír předloŽil zastupitelstvu náwh ročníchodměn a socirílníchdávek'

-Útetni Eflerová-za inventury 5.000,-,za zpracovárn kronik 1.000,.Členovékontrolních komisí p.Hřebíkov á' 400,-,p.Kotyková 400,-Za vedeni knihovny p.Kotrbová 1 .500,.
.členovéJSHD dle rozpisu celkem 23.000'- Kč
Sociální dávky:
-p.Jandoš 3.000,-p.Šafrránek P. 3.000,-

-O.Kotyk 3.000,-

Hlasování o ročníchodměnách a sociálních dávkách:
Zďňelri se hlasování:O
Proti:0
Pro:7
jednohlasně.
přij
at
Návrh byl
4|. íčďni obce Eva Eflerová předložila zastupitelstvu náwh na schvá1ení finančnízodpovědnosti v částce ó0 000,.
Kč.Stejnou finančnízodpovědnost měla úěetníschválenou i v minulém zastupitelstvu.

Hlasování o schválení Íinančnízodpovědnosti účetnív částce ó0 000'-Kč:

Pro:7

Proti:0

Návrh byl přijat jednohlasně.

Zďňe|ri se hlasování:0

již
Sl.Starosta Vl.Bouček informovalzastupitelstvo o havarijním staw propadlé kanaLtzace u č.p.66,kdy septik
2xzaplavil sklepní prostory v budově.
Po diskusi-opravu za1istíJ.Bartoš a p.Hlad.Bude se jednat o provizorní oprarnr,aby nedocltázeLokzaplraveni
sklepních prostor.Zastupitelstvo má v úmyslu v roce 2015 provést rekonstrukci septiků akana|izace
u e.p.oo.siarosta obce zjistí předběŽnou částku na rekonstrukci septiků'která poté bude navržena při sestavoviíní
rozpočtu na rok 2015.
ó/.Starosta obce Vl.Bouček přednesl zastupitelstvu návrh na schválení členůkomisí.
Č1enovéfinančníkomisejejímž předsedou je p.Rezbárik:návrh:Hřebíková Věra a Kotrbová Jindra

Hlasování o zvolení členůÍinančníkomise Hřebftová Věra a Kotrbová Jindra:
Proti:O Zďrže|i se hlasování:0
Pro:7
Členovékontrolní komisejejímž předsedou je p.Jasukevič:návrh:Fulín Pavel a Bouček Michal

Hlasování o zvolení čtenůfinančníkomise Fulín Pavel a Bouček Michal:
Zdtželiise hlasování:O
Proti:0
Pro;7

Vl.Bouček přednesl zastupitelstrrr návrh na schválení naqýšení částky na nákup dárkoqých košů
pro významné výročíspoluobčanů ze stávajicich 300,- Kč na 350'-Kč
6/.Starosta obce

Hlasování o navýšení částky na dárkové koše na 350,-Kč:
Proti:0 Zďlže|i se hlasování:0
Pro:7
přebýkové rozpočtovéprovizorium na 1Q/2015 v částce
Příjem 863 tis. a výáej 764 tis.Částka 99 tis.bude uložena na bankovním účtu.Rozpoětovéprovizorium bude
vyvěšeno do26.12.2014 v elektronické i fyzické podobě.Připomínky moŽno podat do25.12,20|4.

7t.ÚčetníEflerová předložita zastupitelstvu návrh

29'I2.2aA

na

bude rozpočet předloŽen zastupitelstvu ke schvalení.

8/. Účetní Eflerová předložila zastupitelstvu soupis neplatiěů zanágembýu,odpady a nájmy pozemku.

Zastupitelstvo si poňledáuky rozdělilo k osobnímu jednaní s neplatiěi.Pokud se jim nepodaří spoluobčany přimět
k uhrazení,budou náslďovat doporučenéupomínky ( u někoho jiŽ druhé) a návrh na exekuci.
Jeden z dluŽníkůjiŽ dostal výpověď zbyuk3l.t2.2014.Komunikaci s nájemníkem o vystěhování a předríníbýu
včetně protokolu o předání býu zajistí starosta obce Vl.Bouček a Dušan Rezbárik.
_
9/.Místostarostka Kotyková Alena připomněla nutnost vypracování nových smluv nájemních,
o pronájmu,pachtovní as|užby.Zajistí p.Dušan Rezbárik u právníka a na příštímzasedění bude zastupitelstvo
iďormovat.

10/.Diskuse
a). Starosta obce Vl.Bouček poděkoval zastupitelstvu za atganizaci rozsvěcení vánočníhostromu v obci.
b).P.Vojtěch Hlad-nájemník v obecním býu upozoňuje na potřebu opravy koupelny.Prohlídku zajistí Josef
Bartoš a přednese na příštímzastupitelstvu možnéřešení opravy.
c).P.Václav Douda informoval občany,Že spoleěně s Jakubem Waishajtlem a se zastupitelem Josefem
Bartošem'ktery je předsedou komise pro styk s veřejností a informatiku vývořili a spustili obecní fcb internetové
stránky.Do budóuóna mají v úmyslu zajistit lepšíinformovanost a přehlednost na internetoqich stránkách obce
Chotiměř a chtějí vydávat tištěný obecní čtvrtletník.
d). P.Václav Douda vznesl dotazna financování JSDH z obecní pokladny.Zda by nebylo možnévětšífinanění
o6'o,, pro zachování takové kvalityjakou dnes JSDH Chotiměř má,čerpat z dotací nebo jiných finančníchzdrojů.
Zárověivznesl dotaz,zdaby bylo možnélvažovat o za|oženi dětského poŽírníhosoutěžního oddílu nebo jen
kroužek pro malé děti.
Po diskusi:

_ Zastupitelstvo si nechá od účetnípředloŽit Íinančnípříjmy,výdaje a čerpánídotací pro JSDH za poslední
4 roky a to v únoru 2015,kdy se bude připravovat rozpočet na rok 2015.
- zastupitelstvo přislíbilo přímou diskusi se členy JSDH v hasičámě.
-p.Václav Douda přislíbil veliteli hasičůp.Pavlu Fulínovi spolupráci při hledaní moŽností žádostío dotace pro

JSDH.

lll.

Závět _ Ukončenízasedáru v 19.30

Usnesení č.2
Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje:
a). ročníodměny a soc.dávky dle návrhu.
b). finančnízodpovědnost účetnív částce ó0 000'.Kč
c). členy finančníkomise Hřebíková Věra a Kotrbová Jindra
d). čteny kontrolní komise Fulín Pavel a Bouček Michal
e). schvaluje navýšení částlqy na dárkové koše na 350'.
Usnesení byto přijato jednohlasně bez připomínek.

Starosta:Bouěek

Vladimír .l

Místostarosta: Kotyková Alena
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ověřovatelé zápisu: Štefan JadlkeviF:,

{j
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Zapisovatel: Eflerová Eva

