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Zápis z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotiměř ze dne 29.12,2014 od 18.00 hod.
Přítomni:, Bouček Vladimír,Kotyková Alena' Bartoš Josef ml.,Jasukevič Štefan,Martin Suchý,RezbártkDušan
Omluveni : Kotrba Jiří
ověřovatelé: Štefan Jasukevič' Rezbárik Dušan
Zapisovatel: Eflerová Eva
Hosté:0

Program:

l.Zabájení a přivítání
2/. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3/. Návrh na zvýšení odměny zav.yvoz kontejnerů
4/.Schválení členskéhopříspěvku svazku obcí Integro
S/.Poskytnutí finančníhopříspěvku na ples hasičů
ó/. Schválení rozpočtového provizoria na 1Q/2015
7/.Schválení jednacího řádu
9/. Diskuse
|0|. Závěr
1

1/,Zahájení a seznámení s programem starosta Bouček Vladimír
2/. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
-zapisovatel: Eflerová Eva
-ověřovatelé zápisu: Štefan Jasukevič, Rezbrírik Dušan
3/.Starosta Bouček Vladimír předložil zastupitelstvu návrh na zvýšeníodměny pro Pavla Fulína zavyvoz
kontejneru z 2 26I,-Kč/ j eden výv oz na 25 0a,- fieden vývoz'

Hlasování o navýšení částky:
Proti:O Zdrže|i se hlasování:O
Pro:ó
4/. Starosta Bouček Vladimír informoval zastupitelstvo o Usnesení zŤádného shromaŽdění starostů svazku obcí
Integro ze dne 11.12,2014 k projednaní zvýšeni členskéhopříspěvku svazku obcí Integro z |a,-Kčlosobďrok
na 20'./osobď rok.

Hlasování o schválení navýšení členskéhopříspěvku na 20'-Kč/osoba/rok:

Pro:6

Proti:0

Zdrže|i se hlasování:0

S/.Starosta Vl.Bouček informoval zastupitelstvo o Žádosti
ve qýši Kč 5 000'.

JSDH o finančnípříspěvek na ples hasičů

Hlasování o schválení příspěvku JSDH v částce 5 000'-Kč:
Zďňeli se hlasování:O
Proti:0
Pro:6
et.Úeetniobce Eva Eflerová předloŽila zastupitelstvtr náwh na schválení provizomího rozpočtu na 1Q/2015.
Rozpoětové provizorium bylo vyvěšeno od LL.12.2014 v elektronické i fyzické podobě bez připomínek.

Rozpočtovéprovizorium na íQ roku
2015

Položka Text
111'.|

1112
11{3
1121
1211
1337
1341
1351
1511

1012
3612
3725
5512
6310

Daň z příjmůFo ze závis|é činnosti
Daň zpříjmůFo ze samostatné
činnosti
Daň z příjmůFo -zvláštní sazba
Daň z příjmu právnických osob

3341
3399

3612
3631
3632

3722
5512
6112
6171
6310

1

17

149

DPH
Poplatek za komuná|ní odpad
Poplatek ze psů

??7

odvod |oterií
Daň z nemovitostí
zemědělství, nájem pozemků

3

63

býovky

57

sběr a svoz komun'odpadů
PO

zfin.

Paraqraf Položka Text
1012
2212
3111
3112

122

zemědělství, nájem pozemků
silnice

MŠ
Srdíčko
rozhlas

41
2

31
7

28
q

863,00

ó

6B
104

,
I

I

kultura

1B

býovky

16

veřejné osvětlení
pohřebnictví
sběr a svoz komun.odpadů

11

PO
zastupitelstava obcí

oÚ

0

74

132
111

216

přrjmy a výdaje z fin.operací banky

2

764,00

8115 financování z bank.účtu- zisk
V případě navýšenídaní oÚ daně přijímá.

99

863,00

Předkládá: Eva Ef|erová-účetníobce

11j22A14

vyvěŠeno dne
připomínky do
sejmuto dne

25.12.2014
26,12.2014

Hlasování o rozpočtovém provizoriu na 1Q/2015:

Pro:ó
7/. Starosta

Proti:O

Zdrže|i se hlasování:0

Vladimír Bouček předložil zastupitelstvu nový ,,Jednacírád,, obce,viz.příloha

30.t2.2414.

Illasování o schválení Jednacího řádu obce:
Zdrže|ise hlasování:O
Proti:0
Pro:6

l0/.Diskuse - bez diskuse.
It/. Závér _ Ukončenízaseděnív 1 8.50
Usnesení č.3
Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje:

zavývozkontejneru na 2500'./vývoz.
ni.nďxeni členskéiropřispěvku svazku obcí Integro ve výši 20,./osoba/rok.
c;. poslrytnutí Íinančnihlpříspěvkuna ples hasičůve vý1i 5 000'.Kč.
příjem a 764,-tis.Kč výdej.
o.brovizorní rozpočet ní 1Q72015 v částce 8ó3 tis.Kč
e). Jednací řád

a). zvýšení odměny

Usnesení bylo přijato jednohlasně bez připomínek.
Mí stostaro

Starosta:Bouček Vladimír

sta:

Kotyková

ověřovatelé zápisu: Šterpt; Jasukevič

-e,Ž
i

/t?ÍJ>íp

\L'ouno

,:;

'sun

j.,'. <*t..

h,",,u,el:

Eflerová Eva

s platností od

Jednací řád Zastupite|stva obce chotiměř
Zastupíte|sfuo obce ChotÍměř se usneslo podle
ust. $ 96 zákona č.128Í2oooSb., o obcích (obecní
zřízení),
ve znění pozdějŠíchpředpisů (dále jen
,,zákon.'), na tomto svém jednacím řádu:

(informace o konání zastupjte|stva
obce) by|a
zpravid|a doručena č|enůmzastupitelstva

Úvodní u|t"nou"ni

1.

Jednací řád zastupíte|stva obce upravuJe
přípravu, svolání a průběh jednani

zastupíte|stva obce, způsob jeho usnášení
a
plnění jím přijatých ůsnesení,jakoŽ i
\o1Toh/.
dalšíotázky souvisejíci s organizací a v|astním
průběhem jednání zastupite|šfua obce.
otázkách neupravených tímto jednacím
řádem, popř. o da|ších zášadách svéhó jednání

nejméně 7 dnů před jeho konáním. To nep|atí'
na|éhavý důvod
konání
zastupitelstva ve lhůtě kratŠíneŽ 7 dnů nebo
jde.li o náhradní zasedánÍ zastupite|stva
obce'
Svo|avatel je povinen o svolaní zastupite|sfua

je-li dán

4-

^ o
2.

rozhoduje zastupitelsfuo obce v souladu se

zákony.

ke

obce

informovat obecní úřad, kte4ý zveřejní
.
informaci o svo|ání
zastupite|stva obce na
Úřední desce a způsobem v místě obvyklým.
lnformaci zve.řejní alespoň 7 dní " preo
zasedáním zastupite|stva obce. lnformace musí
obsahovat Údaje o místě, době a navrŽeném
programu jednání zastupitelstva obce'

il.

Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupite|stvo obce rozhoduje Ve věcech
patřících do samostatné působnosti obce
ve
smyslu ust. $ 35 odst. 1) zákona a vŠech

Příprava ."""oani|Yástupite|stva obce

1. Přípravu zasedání zastupite|stva

zákona. Vzh|edem

2.

k

tomu,

ust'

s 84 odst' 4)

zejména:
a) dobu a místo jednání

Žé v obei

vykonává ve smys|u ust' $ 99 odst. 2) zákona
starosta obce pravomoc rady o'bce, je
.
zastupite|stvu obce vyhrazeno téj rozhodování
v3 v'|cgc! uvedených v ust. 102 odst. 2) písm.
$
c)' d)' j), f) a |) zákona.
Zastupitelstvo obce je oprávněno si ve smys|u

zákona vyhradit

b) odpovědnost

c)

2.

dalŠí

pravomoc v samostatné působnosti obce,
není-

|i zákonem tato pravomoc vyhrazen" jine*u

orgánu obce,

Svolání zasedání zastupitelstva obce
Zastupite|stvo obce

se schází pod|e

3.

potřeby,

nejméně vŠak jedenk rát za tři me'sice. Záseoání

zastupitelstva

obce

se

konají v územním

obvodu obce, svo|ává je starosta bbce. Starosta
je povinen svo|at zasedání zastupite|stva
obce,

?

za zpracování a

před|oŽení odborných podk|adů

způsob projednání materiá|ů a návrhŮ
na opatření.

Právo předk|ádat návrhy kzařazení na pořad
jednání připravovaného zasedání zastupite|stva
obce . mají jeh9 č|enovéa výbory. Právo
k před|oŽení návrhu kzařazení na pořad
jednání má rovněŽ hejtman kraje, je-|i
zasedání

zastupite|stva obce svoláno na jenó Žádost (ust.
č|. |l|. odst. 1. tohoto jednacíhb řádu), a da|ší

ilt.

1.

obce

organizuje starosta obce, přitom stanoví

otázkách uvedených v ust' $ 84 odst. 2) a 5) a
$
85

poŽádá.li o to a|espoň jedna třetina
členů
zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. V tomto
případě se zasedání zastupite|stva bbce
musi
konat nejpozději do 2,| dnťi ode dne, kJy byla
Žádost doručena obecnímu Úřadu'
Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce
pod|e odst. 1, učinítak místostarosta, popřípadě
jiný č|en zastupite|stva obce'
Zastupitelstvo obce musí být svo|áno tak, aby
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

4.

5.

osoby,

o

N|v|y

výborů a č|enůzastupite|stva obce se

obce.

nichŽ tak rozhodne zastupite|stvo

předk|ádají pod|e obsahu buď ústně
na jednání
zastupite|stva o.bce, nebo písemně' Návrhy
výborů zastupite|stva obce práoxuoaii zpravid|á

předsedové výborů, není-li těmiío orgány

stanoveno jinak.

Písemnémateriá|y, urěené pro jednání
zastupite|stva obce, předkládá navihovatel
v jednom výtisku prostřednicfuím
obecního
úřaýu
.Ja.k. aby moh|y být doručeny členům
zastupite|stva obce nejpozději do 7 dnů přede

dnem jednání zastupite|stva obce'
Předk|ádané materiá|y musí být zpracovány
tak'

3by
.umožnily ě|enům zaštupitetstva obce
komp|exně posoudit danou prob|ematiku
a

rozhodnout o přijetÍ Účinných opatření.
Součástí

zastupite|stva obce po jeho zveřejnění před jeho
schvá|ením na jednání zastupitelstva obce a

písemných materiá|ů musí být zpravidla návrh
usnesen í formu|ovaný navrhovate|em.

zastupitelstvo obce neschvá|í doplnění
programu o před|oŽený návrh, má navrhovate|
právo jej podat opakovaně' avšak v písemné
podobě, přiČemŽ návrh bude zařazen do
programu nejb|iŽšího zasedání zastupítelstva
obce. Nezařadí-li starosta obce do programu
nejbliŽŠíhojednání zastupitelstva obce tento

V písemnépodobě musí být vŽdy předloŽeny
matertá|y a dokumenty, k jejichŽ p|atnosti zákon
vyŽaduje schválení zastupitelsfuem obce'
zejména . obecně závazné vyh|ášky obce či
jejich změny, nařízení obce či jejich změny'
z(izovací |istiny organizací a organizačních
s|oŽek obce Čijejich změny, sm|ouvy o převodu
v|astnictví nemovitého majetku či zřizenÍ
zástavního práva, sm|ouvy o poskytnutí dotace
či půjčky'smlouvy o výpůjčce,spo|ečenské či
zak|ádací sm|ouvy a stanovy, smlouvy o
sdruŽení a poskytování majetkových hodnot
pod|e sm|ouvy o sdruŽení' jehoŽ je obec
účastníkem,atd.

návrh, musí navrhovate|i sdě|it důvody
nezařazení jeho návrhu' Trvá.li navrhovatel
přesto na jeho projednání' rozhodne o tom
zastupitelstvo obce a jeho rozhodnutí je
konečné.

vill.

Průběh zasedání zastupite|stva obce
V.

Účast členůzastupite|stva obce na zasedání

Členovézastupite|stva obce jsou povinni se

t.

1.

starosta.

2.

zúčastnitkaŽdého zasedání zastupite|stva obce,
jinak jsou povinni písemně se předem om|uvit
uvedením důvodu. Také
starostovi obce
pozdní příchod nebo předčasný odchod

s

om|ouvá starosta obce.

na

zasedání stvrzují členové
Účast
zastupite|stva obce svým podpisem do listiny

z.

přítomných.

vt.
Účast da|šíchosob na zasedání zastupitelstva
obce

1.
2'

3.

Zasedání zastupite|stva obce jsou veřejná.

Zasedání zastupite|stva obce jsou povinni se

zúěastnit navrhovatelé předkládaných materiálů
program jeho jednání'
zařazených

na

zaměstnanci obce určenístarostou obce, do
jejichŽ pracovní náplně spadá projednávaná
prob|ematika, a představite|é statutárních
orgánů a vedoucÍ organizací, jichŽ je obec
zřizovate]em, pokud je na pořad jednání
zastupítelstva obce zařazeno projednávání
prob|ematiky vztahujícíse k činnosti těchto
organizací.

4.

vil.
Program jednání zastupitelstva obce

1'
2.

3'

k projednávané věci.

se

vyjádřit

Do rozpravy se v průběhu zasedání přihlašují
zastupitelé obce zvednutÍm ruky' Bez ohledu na
pořadí přih|áŠek do rozpravy musí být udě|eno

obce.

zahájení.
V případě, Že člen zastupite|stva obce nebo
výbor zaŠtupitélstva obce podá návrh na
zařazení bodu do programu jednání

Starosta řídíhlasování, jehoŽ výsledek zjiŠt'uje a
vyhIašuje (není.|i stanoveno tímto jednacím
řádem, nebo zastupite|sfuem jinak); ukoněuje a
přeruŠuje zasedání a dbá na to, aby jednání
mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není.li
při zahájení zasedánÍ přítomna nadpoloviční
většina vŠechčlenůzastupitelstva obce, ukončí
předsedající zasedání zastupite|stva obce.
Vtomto případě se musí konat do 15 dnů jeho
náhradní zasedání.
V zahajovací ěásti zasedání starosta obce:
a) proh|ásí' Že zasedání zastupite|stva obce
bylo řádně svoláno a vyhlášeno
b) určÍzapisovatele zápisu ze zasedání
c) konstatuje přítomnost nadpolovičnívětšiny
členůzastupite|stva obce
d) nechá schválit program jednání
e) sdělí, zda byl urěenými ověřovateíi ověřen
zápis z předchozího zasedání zastupite|stva
obce, kde by| vyloŽen k nahlédnutí a zda,
případně jaké' námitky byly proti jeho
obsahu podány. Zápis' proti němuŽ neby|y
námitky podány, se pok|ádá za schválený.
Pokud proti zápisu byly námitky uplatněny,
musí o nich rozhodnut po vyjádření
ověřovatelů zastupite|stvo obce'
Zápis z předchozího jednání je při zasedání
zastupite|stva obce vyloŽen k nah|édnutí.
K jednot|ivým bodům programu musí být
zařazena rozprava, v níŽ bude umoŽněno

členůmzastupite|stva obce

Program jednání zastupitelsfua obce navrhuje
předsedající svo|aného zasedání zastupitelstva

Na zasedání zastupite|stva oboe můŽe být
jednáno o věcech, které by|y zařazeny do
programu, a o návrzích' s jejichŽ zařazením
vys|oví zastupite|stvo obce souhlas. Starosta
obce sdě|í návrh programu jednání při jeho

Zasedání zastupitelsfua obce řídíobvykle

7.

s|ovo tomu členovi zastupitelstva obce, ktery7
namítá nedodrŽení jednacího řádu nebo
p|atných právních předpisů.
občan obce' ktený dosáh| věku 18 let a fyzická
osoba, která dosáhla věku í8 let a v|astní na
Území obce nemovitost, má právo vyjadřovat na
zasedání zastupite|stva obce své stanovisko k
projednaným věeem v rámci diskuse. Toto
oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla

věku 18 let, je cizím státním přís|ušníkema je

v obci hláŠena k trvalému pobytu, stanoví.|i tak
mezinárodní sm|ouva, kterou je Česká republika
vázána a která by|a vyhláŠena.

8.

Do diskuse se obČan obce a oprávněné fyzické
osoby přih|ašují zvednutím ruky' Délka jednoho

diskusního příspěvku můŽe být nejvýŠe 3
minuty, k téŽe věci nejvýše dvakrát.

Nikdo, komu předsedající neudělil

10.

nemůŽe se ho ujmout.
Návrh na ukončenírozpravy

slovo,

2.

x.

1.

2.

H|asování
Zastupitelsfuo obce je schopno se usnášet, je-|i
přítomna nadpolovičnívětŠina vŠechjeho č|enů'
VyŽaduje.|i povaha usnesení, aby zastupitelsfuo

obce

h|asovalo

o

3.

jednot|ivých bodech

předloŽenému materiálu ke schvá|ení, dá
předsedající hlasovat nejprve o těchto

4.

pozměňujících návzích v opačnémpořadí, neŽ

V případě, Že ie před|oŽen návrh usnesení
vněko|ika variantách, hlasuje zastupitelstvo
obce postupně o všech variantách, v pořadí, jak

na návrh starosty usnést na

o

vyřízení připomínek a

k

zastupitelstvo obce.

tomu konečnéstanovisko

Up|atněné dotazy na zasedání zastupite|stva
obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a
jejich vyřízenívedena evidence u obecního

xl.
Zajištění nerušeného prů běhu zasedání
zastupitelstva obce

1.

Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupite|stva

obce, předsedající můŽe vykázat ze zasedací
síně ruŠitele jednání.
Nemluví-|i řečnÍkk věci, můŽe mu předsedající

Že

přestávky po dohodě č|enůzastupitelstva obce"

k

dohodě, která nasvědčuje tomu,

přerušené zasedání zastupite|stva

desetiminutová přestávka, případnédalší

obce,

přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat.
Nezíská.|i upravený návrh potřebnou většinu,
proh|ásí starosta návrh za odmítnutý.

H|asování se provádí veřejně nebo tajně, o
lemŽ rozhodne zastupítelstvo obce. Veřejné

h|asování se provádí zdviŽením ruky pro návrh,
nebo proti návrhu, nebo se |ze h|asování zdrŽet.
Podmínky a způsob tajného hlasování stanoví

pro ten konkrétnípřípad zastupitelstvo obce,
přičemŽ je vŽdy povinno zvo|it nejméně
dvouč|ennou komisi pro zajištěníprůběhu
tajného hlasování. V tomto případě komise

8.

Souhrnnou zprávu

dotazů předk|ádá starosta obce nebo jím určená
osoba zastupitelstvu obce na jeho nás|edujícím
zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této
souvis|osti nespokojenost s vyřízením jeho

2.
odejmout slovo.
3. Po 90 minutách jednání následuje

upravený návrh získá většinu' starosta obnoví

7.

opatření, zodpoví písemně, nejdé|e do 30 dnů'

dohadovacím
řizeni. Starosta v tomto případě vyzve skupiny
č|enůzastupitelstva obce jednotlivých vo|ebn ích
stran, aby jmenova|y po jenom zástupci pro toto
řízení, a zasedání zastupite|stva obce přeruší.
Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-

|i

o.

bezodkladně, připomínky, jejichŽ obsah

Úřadu.

návrhu.

by|y podány'
Jest|iŽe předloŽený návrh nezíska| při h|asování
potřebnou většinu, můŽe se zastupitelstvo obce

nich vysvět|ení.

Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný

dotazu, za$imá

jak by|y podány' a poté o ostatních částech
4.

Č|enovézastupite|stva obce mají při výkonu své

funkce práva vznášet dotazy, připomínky a
podněty na orgány obce, předsedy výborů,
statutární orgány právnických osob a vedoucí
organizací a organizačních sloŽek, zťizených
nebo za|oŽených obcí, zaměstnance obce
zařazených do obecního úřadu a poŽadovat od

vyŽaduje prošetření nebo provedení jiného

navÉenéhousnesení, stanovíjejich pořadí pro
postupné h|asování předsedající zasedání.

By|y-li uplatněny pozměňující návrhy
k před|oŽenému návrhu usnesení či

Zápis ze zasedání zastupite|stva obce je u|oŽen

na obecním Úřadě k nahlédnutí'

Dotazy a připomínky členúzastupitelstva obce

a diskuse můŽe
podat ktenýko|iv č|en zastupite|stva obce, o jeho
návrhu se hlasuje bez rozpravy.
tx.

1.

9'

sděluje zastupitelstvu výsledek hlasování.
Usnesení zastupitelstva obce je přijato, h|asuje.
li pro návrh nadpoloviiní větŠina všech členŮ
zastupitelstva obce.

Usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné
vyh|ášky obce a nařízení obce podepisuje
starosta spolu s místostarostou.

xtt.

Ukončenízasedání zastupite|sfua obce
Předsedající proh|ásí zasedání za skončené,by|-|i
program jednání vylerpán a nikdo se jiŽ neh|ásí o
s|ovo. RovněŽ proh|ásí zasedání za ukonlené, k|es||i počet přítomných č|enůzastupite|stva obce pod
nadpo|oviční většinu nebo z jiných důvodů, zejména
nasta|y-|i skutečnosti znemoŽňujícínerušené
jednání, v těchto případech se zasedání koná znovu
do 15 dnů.
xilt.
Organizačně technické záleŽitosti zasedání
zastupitelstva obce

1. o

průběhu jednání zastupitelstva obce se
pořizuje zápis, za jehoŽ vyhotovení odpovídá

2.

určený zapisovatel a obecní úřad, kte1ý rovněŽ
vede evidenci usnesení jednot|iuých zasedání a
soustřeďuje zprávy o jejich plnění a dále můŽe
být pořizován audiozáznam, ktený je archivován
po dobu jednoho roku"
Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a
obsah usnesení. Jeho nedí|nou součástíje

4.

5.

v|astnoručně podepsaná listina přítomných'
návrhy a dotazy podané při zasedání písemně a
materiá|y písemně na jednání před|oŽené a

zastupitelstvem obce projednané a schvá|ené.
V zápise se uvádí:
- den a místo jednání
- jména určených ověřovatelů zápisu
- program jednání
- průběh rozpravy se jmény řečnÍků
- podané návrhy a dotazy
- schválené znění usnesení
- výs|edky h|asování
. dalŠískutečnosti, které by se měly pod|e
rozhodnutí ě|enů zastupitelstva stát souČástí
zápisu'

Tento jednací řád schváli|o zastupite|stvo obce dne

Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení
zasedání zastupite|stva obce a podepisují jej
starosta, určeníověřovate|é a zapisovate|. Musí
být uloŽen na obecním úřadě k nah|édnutí. Po
uplynutí 5 |et se předává k archivaci.
námitkách č|ena zastupite|sfua obce proti

o

zápisu rozhodne zastupitelstvo obce

na
nejb|iŽším zasedání' Námitka musí být podána

písemně nejpozději 10 dnů před zasedáním
zastupite|stva obce prostřednictvím obecního
Úřadu.

xtv.
Zabezpeěení a kontro|a usnesení
4

VyŽádá-|i si

zabezpečeníusnesení
zastupite|stva obce zpracování organizačního

2.

jej

starosta obce na
nejb|iŽŠímzasedání zastupitelsfua obce, které
organizačníopatření schvá|í ěi změní.
Kontrolu p|nění usnesení provádí starosta obce

opatření, projedná

a

informuje zastupite|stvo obce
zasedání.

,,!'i 4 i iv,i.t/4I

na

příštím

