ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 19. 5. 2016 V 1830 HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1830 – 1905 hodin

Přítomni:

Jiří Kotrba, Vladimír Bouček, Alena Kotyková, Josef Bartoš ml., Štefan
Jasukevič (Příloha č.1)

Omluveni:

Martin Suchý, Michal Bouček (podal rezignaci k 19. 5. 2016)

Hosté:

Prezenční listina (Příloha č.2)

1. ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř (dále jen „ZO“) bylo řádně a v termínu svoláno a vyvěšeno.
Zasedání ZO bylo zahájeno v 1830 hodin starostou obce Jiřím Kotrbou (dále jen „Předsedající“).
Je přítomno 5 členů ZO (z celkového počtu 7 všech členů ZO), takže zasedání ZO je dle § 92 odst. 3
zákona o obcích usnášeníschopné.
2. JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Vladimíra Boučka a Štefana Jasukeviče, zapisovatelku Evu
Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Štefana Jasukeviče, zapisovatelku Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 1

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil, že z posledního 2.zasedání ZO dne 24.3.2016 byl pořízen zápis podle § 95 zákona o
obcích, který je uložen v kanceláři Obecního úřadu (dále jen „OÚ“) a k zápisu nebyla ve smyslu zákona o
obcích podána námitka.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání, který byl v souladu s pozvánkou zveřejněn na
úřední desce (Příloha č.3). Dále oznámil přítomným rezignaci na funkci zastupitele a předsedy sociální
komise pana Michala Boučka k 19. 5. 2016 z časových důvodů. (Příloha č.4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení Úpravy rozpočtu obce (URO) č.2
Oznámení záměru opravy střechy budovy OÚ
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhl přidat bod do programu – složení slibu nového člena zastupitelstva Stanislava Kříže.
Zastupitelka Kotyková navrhla přidat bod do programu, a to zveřejnění zápisu auditu firmy Alfin s.r.o.
Předsedající dal hlasovat o navrženém a upraveném programu zasedání.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Slib nového člena zastupitelstva Stanislava Kříže
Schválení Úpravy rozpočtu obce (URO) č. 2
Oznámení o záměru oprava střechy budovy OÚ
Schválení zveřejnění auditu fy Alfin s.r.o.
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

Na zasedání zastupitelstva byl přítomen náhradník z kandidátní listiny, pan Stanislav Kříž, jemuž byl
předán dekret o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
3. SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZASTUPITELSTVA
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Stanislava Kříže, přítomného člena
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomného člena
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Chotiměř a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pan Stanislav Kříž
pronesl slovo „slibuji“ a podepsal slib na připraveném archu. (příloha č. 5)
VOLBA PŘEDSEDY SOCIÁLNÍ KOMISE:
Předsedající navrhl zvolit předsedou sociální komise pana Stanislava Kříže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedu sociální komise Stanislava Kříže.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení c) bylo schváleno.
Platové podmínky pana Stanislava Kříže zůstávají stejné jako u odstupujícího pana Michala Boučka.
4. SCHVÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (ÚRO) Č. 2
Starosta předložil ke schválení URO č.2, v částce 102 tis. Příjem a 186 tis. výdej. Částka 84 tis. bude
financována z bankovního účtu. (Příloha č.6) Vyvěšeno 3. 5. 2016,sejmuto 11. 5. 2016.
Připomínky:
Zastupitelka Kotyková požádala o vysvětlení, kdy byl schválen dar JSDH z fy Agrofert…účetní a
předsedající odpovídá…velitel JSDH pan P. Fulín podal žádost fy Agrofert, bylo mu vyhověno. Nyní
bude zastupitelstvo schvalovat přijetí daru. V případě, kdy by nebyl dar schválen zastupitelstvem, obec ho
vrátí. Současně s tím je v rozpočtu zahrnut i případný výdej na pořízení DDHM JSDH (podmínka daru).
Starosta má i pravomoc přijetí daru (v případě že se v době přijetí daru nekonalo zasedání zastupitelstva)
ze dne 18. 9. 2015 bod č.5, převod kompetencí. Zastupitelka Kotyková žádá ke shlédnutí schválení
převodu kompetencí…bylo jí sděleno, že je vyvěšeno na obecních stránkách.(poznámka zapisovatelky:
po kontrole bylo zjištěno, že na zasedání zastupitelstva, kde byl schválen bod převod kompetencí byla
přítomna i zastupitelka Kotyková a usnesení bylo schváleno jednohlasně.)
Zastupitelka Kotyková požádala o vysvětlení navýšení rozpočtu o částku 60 tis.Kč, celkem 63 tis. na
služby MŠ.
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Účetní odpovídá: 24 tis. Kč na úhradu stavebního dozoru za akci Zahrada MŠ a cca 40 tis. na zahradní
úpravy.(Částka odhadnutá zahradní firmou po dohodě mezi fy-ředitelkou MŠ - starostou obce).
(Informace od zapisovatelky a účetní: nejedná se o navýšení rozpočtu na MŠ, ale o přesun částek
v položkách rozpočtu. Rozpočet na rok 2016 schválilo zastupitelstvo dle §. Položkové rozčlenění je
v kompetenci účetní. Viz. zápis ze zasedání ze dne 30. 12. 2015. Zastupitelka Kotyková by se měla před
příštími případnými dotazy lépe na zasedání připravit a připomenout si, co osobně schvalovala.)
Zastupitelka Kotyková požádala o vysvětlení §3725 pol. 5011 mínus 26 tis. Kč a §3725 pol. 5021 plus 26
tis. Kč. Účetní odpovídá: položka 5011 je určena pro mzdové náklady pracovníků v hlavním pracovním
poměru. Jelikož pan Beran ukončil pracovní poměr, je nutno zabezpečit péči o obecní zeleň pracovníky
na dohodu o provedení práce. Proto položka 5021.(Opět položkové rozčlenění je v kompetenci účetní.)
Dále zastupitelka Kotyková chtěla vědět, kolik hodin za tyto peníze pracovníci na dohodu o provedení
práce odpracují…účetní sdělila, že v době, kdy ona vykonávala funkci starostky, sama tyto dohody
uzavírala, tak by měla vědět, kolik hodin za částku 26 tis. bude odpracováno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje URO č.2, v částce 102 tis. Příjem a 186 tis. Výdej. Částka 84 tis. bude financována z
bankovního účtu.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

5. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OPRAVY STŘECHY BUDOVY OÚ
Předsedající oznámil, že již bývalé zastupitelstvo spořilo na opravu střechy OÚ, do které již zatéká.
Sdělil, že pozval odborníka na předběžné posouzení stavu střechy. Nyní bude zastupitelstvo připravovat
zaslepený rozpočet k výběrovému řízení. Odhadovaná cena střechy je cca 2 mil. Kč. Předsedající se ještě
pokusí zajistit dotaci. Dle prozatímního zjištění to není možné. Výběrovým řízením bude zřejmě pověřena
nějaká firma. Obec nemá v kompetenci dělat sama výběrové řízení nad 2 mil. Kč.
6. SCHVÁLENÍ ZVEŘEJNĚNÍ AUDITU FIRMY ALFIN S.R.O.
(Došlo k opomenutí schválení tohoto bodu a byl schvalován až po diskusi.)
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje zveřejnění auditu fy Alfin.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7. DISKUSE
Pan S. Šafránek zaslechl o výstavbě obecních bytů v podkroví č.p.94. Starosta sdělil, že to není pravda.
Dále pan S. Šafránek sdělil, že si podá na OÚ žádost o vysvětlení nákladů na zahradu MŠ. Předsedající
mu sdělil že se to vysvětlovalo v bodě č.2.
Paní D. Hadravová se vyjádřila, že v zápisu v minulém zasedání bod č.8 je zapsáno … Na pochybení i ze
strany paní Hadravové se paní Hadravová vyjádřila, že považuje podepsaný pokladní doklad za
dostačující….dne 24.3.2016 na zasedání nebyla přítomna, toto pronesla dne, kdy na OÚ hradila poplatky
za odpady.(Jedná se o administrativní odchylku, kdy v zákonné lhůtě nebyla podána námitka a nemusí být
na ní zřetel.)
V textu zápisu ze dne 24. 3. 2016 nebylo myšleno že paní Hadravová tuto větu pronesla tento den, ale
jako osvětlení celku…viz. text ze dne 24. 3. 2016.
Paní A. Adámková vznesla dotaz, proč byl posunut začátek zasedání zastupitelstva z 18.00 na 18.30 hod.
Oznámení o změně se k ní nedostalo. (Změna byla oznámena formou hlášení obecního úřadu).
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Místostarosta odpověděl, že to bylo z důvodu konání hokejového zápasu v televizi, aby případní zájemci
o zasedání stihli začátek.
Přepis hlášení místního rozhlasu je možné najít na internetových stránkách obce.
Paní D. Hadravová…upozornění na hlášení rozhlasu ji bude zasíláno emailem po zaregistrování její
emailové adresy na stránkách obce Chotiměř.
Informace pro paní Hadravovou: Připomínky k zápisu zasedání zastupitelstva lze podat do 10 dnů od jeho
vyvěšení.
Zastupitelka Kotyková: není posekaná tráva na hřbitově mezi hroby, je rozbitá studna. Předsedající
sdělil, že o problému ví. (pan Suchý zajistí opravu studny).
Pan V. Douda …přenosné dopravní značky zákazu stání z České ulice jsou již uklizeny. Je podána žádost
o trvalé umístění značek.(Bude vyřízena do 30 dnů).
Zastupitelka Kotyková…bylo by možno, aby starosta zjistil stav výměny elektriky v dolní části obce do
chodníku? Dostala se k ní informace, že bude odstraněn kabel internetu (pevné linky). Starosta zjistí.
Místostarosta upozornil, že bude nutno dát nové sloupy na VO, protože stávající sloupy na kterých je
vedena elektrika jsou majetkem fy ČEZ a budou odstraněny.
Zastupitel Jasukevič…kdy bude zprovozněna nová autobusová zastávka u MŠ…starosta zajistí.
Paní D. Hadravová…bylo by vhodné zajistit opravu zábradlí u MŠ…. Starosta zjistí stav a zařídí.
Pan V. Douda…vyzval zastupitele k zamyšlení nad možností obnovy cest okolo obce Chotiměř. Cesty
dřív byly používány JZD, nyní jsou zarostlé.
Předsedající dále informoval o tom, že v současné chvíli není na ÚP hlášena osoba ochotná vykonávat
veřejně prospěšné práce v obci Chotiměř. Pakliže se někdo objeví, ÚP dá starostovi na vědomí.
Paní D. Hadravová…kdy bude dětský den?
Předsedající sdělil, že bude koncem prázdnin společně s oslavou narozenin obce.
8. ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1905 hodin.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 3. zasedání ZO
Rezignace zastupitele Michala Boučka
Slib zastupitele Stanislava Kříže
Úprava rozpočtu obce URO č.2
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USNESENÍ Č.3/2016
ZO na svém 3. zasedání, konaném dne 19. 5. 2016, přijalo následující usnesení:
a) ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Štefana Jasukeviče, zapisovatelku Evu Eflerovou.
b) ZO obce Chotiměř schvaluje program zasedání.
c) ZO obce Chotiměř schvaluje předsedu sociální komise Stanislava Kříže
d) ZO obce Chotiměř schvaluje URO č.2v částce 102 tis. příjem a 186 tis. výdej. Částka 84 tis. bude
financována bankovního účtu.
e) ZO obce Chotiměř schvaluje zveřejnění auditu fy Alfin s.r.o.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2016

PODPIS

DATUM

Starosta:

Jiří Kotrba

______________________

_____________

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________

Zapisovatelka:
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