ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 4. 8. 2016 V 18:00 HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1835 hodin

Přítomni:

Jiří Kotrba, Vladimír Bouček, Alena Kotyková, Štefan Jasukevič, Stanislav Kříţ
(Příloha č.1)

Omluveni:

Martin Suchý, Josef Bartoš ml.

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 1800 hodin starostou obce Jiřím Kotrbou (dále jen „Předsedající“).
Je přítomno 5 členů ZO (z celkového počtu 7 všech členů ZO), takţe zasedání ZO je dle § 92 odst. 3
zákona o obcích usnášeníschopné.
2. JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Stanislava Kříţe a Alenu Kotykovou, zapisovatelku Evu
Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Stanislava Kříže a Alenu Kotykovou, zapisovatelku Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil, ţe z posledního 3.zasedáníZO dne 19.5.2016 byl pořízen zápis podle § 95 zákona o
obcích, který je uloţen v kanceláři Obecního úřadu (dále jen „OÚ“) a k zápisu nebyla ve smyslu zákona o
obcích podána námitka, bylo pouze podáno vyjádření zastupitelkou Alenou Kotykovou. (Příloha č.3)
Vyjádření se týkalo bodu jednání číslo 4 schválení upraveného rozpočtu č.2
Předsedající četl vyjádření p. Kotykové a odpovídal:
Zákon o obcích vymezuje celkem čtyři základní orgány obce. Nejdůleţitějším je zastupitelstvo obce,
jediný obecní orgán, o němţ se Ústava ČR přímo zmiňuje. Dále je to rada obce (pokud je volena), Dále
starosta a obecní úřad. U nás máme z těchto čtyř orgánů pouze čtyři (přeřeknutí předsedajícího…tři),
zastupitelstvo obce, starostu a obecní úřad. (Takţe vyjádření p. Kotykové je nyní bezpředmětné…citace)
Zastupitelka Alena Kotyková dále upozornila, ţe nedostala podklady k jednání sedm dní předem, jak to
ukládá zákon o obcích, a tudíţ se nemohla na jednání řádně připravit. Předsedající se omluvil, ţe se tak
stalo z časových důvodů a jiţ v tomto směru učinil opatření, aby se podobná situace neopakovala. Dále
sdělil, ţe paní zastupitelka můţe přijít na úřad, kde jí případné dotazy týkající se zasedání budou
zodpovězeny. (Případně zavolat a sjednat si schůzku i mimo úřední hodiny. P. Kotyková-několikrát
předsedajícího přerušila … píše starostovi mejly, načeţ starosta konstatoval, ţe to co mu zastupitelka A.
Kotyková píše, nebude na zasedání ani komentovat). Předsedající dále konstatoval, ţe po celou dobu, kdy
starostkou obce byla současná zastupitelka Alena Kotyková, současný starosta obce Jiří Kotrba nikdy
neobdrţel podklady k zasedání ani jedinkrát ze šesti konaných zasedání, tudíţ si předsedající myslí, ţe
tyto skutečnosti měla paní zastupitelka konstatovat mnohem dříve a ne podle toho jak se jí to hodí.
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání, který byl v souladu s pozvánkou zveřejněn na
úřední desce (Příloha č.4).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení Úpravy rozpočtu obce (URO) č.3
Zápis kontroly finančního a kontrolního výboru
Schválení uloţení kabelového vedení a příprava pro VO
Oznámení záměru prodeje obecního pozemku
Vyjádření k připojení na vodovodní řad pro Asociaci TOM ČR.
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhl přidat bod do programu – Zhotovení nového veřejného osvětlení ve spodní části obce
a přijetí asistenta starosty.
Předsedající dal hlasovat o navrţeném a upraveném programu zasedání.
usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení Úpravy rozpočtu obce (URO) č.3
Zápis kontroly finančního a kontrolního výboru
Schválení uložení kabelového vedení a příprava pro VO
Oznámení záměru prodeje obecního pozemku
Vyjádření k připojení na vodovodní řad pro Asociaci TOM ČR.
Zhotovení nového veřejného osvětlení ve spodní části obce
Přijetí administrativního pracovníka
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (ÚRO) Č. 3
Starosta předloţil ke schválení URO č.3, v částce 686 tis. výdej. Částka 686 tis. bude financována
z bankovního účtu. (Příloha č.5) Vyvěšeno 25.7.2016,sejmuto 4.8.2016.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje URO č.3, v částce 686 tis. Výdej. Částka 686 tis. bude financována z bankovního účtu.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0
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4.

ZÁPIS Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU A KONTROLNÍ KOMISE

Předsedající předal slovo p. Jasukevičovi. Ten přečetl zápis z konání kontrolní komise. (Příloha č.6)
A. Kotyková upozornila, ţe vylití výtluků na návsi obce provedeno nebylo. Pan starosta odpověděl, ţe
toto bude provedeno aţ po ukončení úprav el. vedení.
ZO schvaluje zprávu z konání kontrolního komise ze dne 30.6.2016 .
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

Předsedající dále přečetl a předloţil ke schválení zápis finančního výboru .(Příloha č.7)
Dále sdělil, ţe stav financí na bankovních účtech obce Chotiměř k 1.8.2016 je 4.358.519,40 Kč
ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 7.4.2016
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

5. SCHVÁLENÍ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ A PŘÍPRAVA PRO VO
Předsedající sdělil, ţe se jedná se o spodní část obce, kde probíhají výkopové práce, a proto obec chce
vyuţít moţnost příloţe vedení pro veřejné osvětlení. Stávající vedení je vedeno na sloupech, které budou
odstraněny, a tudíţ se nabízí moţnost vyuţít výkopy firmy EnergoPro.
Pro přípravu vybudování veřejného osvětlení obec oslovila tři firmy, ale z důvodu nedostatku času pro
realizaci se do daného termínu (14 dní) pro přípravu veřejného osvětlení přihlásila jediná firma, fy
Mrázek Elektroinstalace, jejíţ rozpočet nákladů pro uloţení kabelového vedení a přípravu pro osvětlovací
stoţáry veřejného osvětlení byly zaslány všem zastupitelům k prostudování.(Příloha č.8)
(poznámka zapisovatelky: finanční částka na uloţení kabelového vedení – přípravných prací pro
zbudování veřejného osvětlení je jiţ zohledněna v URO č.3)
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje uložení kabelového vedení a přípravu VO fy Elektroinstalace Mrázek.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

6.OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE PRODAT OBECNÍ POZEMEK
Ústecký kraj poţádal obec o odkup pozemku parcelní číslo 576/1 o výměře 1715 m2.(Příloha č.9)
Jedná se o komunikaci v úseku od Hrušovky po křiţovatku na Zboţnou.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje záměr obce prodat obecní pozemek parcelní číslo 576/1 o výměře 1715 m2.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7. VYJÁDŘENÍ K PŘIPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘÁD OBCE PRO ASOCIACI TOM ČR.
Asociace TOM ČR (Kondrádův Mlýn) poţádala o kladné vyjádření stanoviska k připojení na vodovodní
řád obce z důvodu nedostatku vody ze stávající studně.(Příloha č.10).Asociace TOM ČR by si na své
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náklady zřídila výkopové práce a vedení vody. Jedná se o předběţné stanovisko obce, potřebné pro další
řízení a zajištění stavebního povolení pro Asociaci TOM ČR.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje předběžné souhlasné vyjádření o připojení Asociace TOM ČR na vodovodní
řád obce.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

8. ZHOTOVENÍ NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE
Předsedající sdělil, ţe nové elektrické vedení pokládané do země není vedeno se stávajícím veřejným
osvětlením. Bylo by nutné dělat různé průrazy pod komunikací, coţ by bylo značně finančně nákladné.
Současně, kdyţ obec vyuţije výkopových prací fy EnergoPro pro poloţení příloţe obecní kabeláţe, celá
akce se zlevní. Obec má záměr vypsat výběrové řízení na nové VO, kde bude poţadováno úsporné LED
osvětlení.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje zhotovení veřejného osvětlení ve spodní části předběžná částka cca 400 tis..
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení i) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

9. PŘIJETÍ NOVÉHO ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA
Předsedající oznámil zastupitelstvu záměr přijmout administrativního pracovníka (který bude vykonávat
administrativní práci na obecním úřadě za neuvolněného starostu obce Jiřího Kotrbu) z důvodu jeho
časové pracovní vytíţenosti. Obecní rozpočet se tímto nezatíţí, neboť administrativnímu pracovníku
připadne polovina odměny starosty obce (Jiřího Kotrby), který se její poloviny tímto v jeho prospěch
vzdává. Předsedající sdělil, ţe pro tuto funkci oslovil pana Pavla Klímu (starostu obce Chotiměř
z minulých volebních období), který se vyjádřil kladně.
Nová výše odměny starosty v hrubém 9.792.- Kč a výše odměny pro administrativního pracovníka
v hrubém 7.964.- Kč.
(poznámka účetní: po zpracování superhrubých mezd nových odměn zůstává částka rozpočtovaná pro
původní odměnu starosty obce beze změn. Viz. příloha č.11 předběţného výpočtu)
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje přijmutí nového administrativního pracovníka Pavla Klímu na Dohodu o
pracovní činnosti počínaje dnem 5.8.2016 po dobu funkce starosty Jiřího Kotrby.
ZO obce Chotiměř schvaluje novou měsíční výši odměny starosty obce Jiřího Kotrby 9.792,-Kč hrubého a
měsíční výši odměny pro Pavla Klímu 7.964,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení j) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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10. DISKUSE
Paní A. Kotyková sdělila, ţe ve veřejné vyhlášce (rozmístění dopravních značek) je psáno o České ulici
v obci Chotiměř. Jedná se sice o zaţitý místní název, ale neoficiální.
Starosta zajistí nápravu.
Pan J. Rejzek vyjádřil obavy, aby Asociace TOM ČR připojením na vodovodní řád nestrhla vodu pro
obyvatele obce.
Jedná se o předběţné kladné vyjádření obce, kdy Asociace TOM ČR hledá v tuto chvíli nejvýhodnější
řešení zavedení vody. K připojení se bude vyjadřovat i KS Velemín, provozovatel vodovodu, zda je toto
řešení pro Asociaci TOM ČR vůbec technicky moţné. V případě, ţe by to znamenalo ztrátu vody pro část
obce Chotiměř, připojení by nebylo v přípravném řízení stavebního úřadu Lovosice, obcí Chotiměř
schváleno.
Paní D. Hadravová…zda se počítá i s novým el. vedením v části obce u nádraţí.
Starosta odpovídá: není v kompetenci obce, ale fy ČEZ. Obec můţe vznést dotaz na ČEZ.
Pan S. Šafránek … kdo dozoruje uloţení chráníček na VO z OÚ.
Starosta sdělil, ţe obec dostala povolení k uloţení od zadavatele fy ČEZ, zřizovatele fy EnergoPro a
Měst. úřadu Lovosice. Příloţe jsou vedeny podle projektu fy ČEZ a fy EnergoPro ta má v obci několik
stavebních dozorů.
Paní A. Kotyková upozornila, ţe chodníky po výkopových pracích nejsou v pořádku, zda je to jiţ finální.
Jednotlivá dlaţba není v rovině a můţe se stát úraz. Starosta odpověděl, ţe se nejedná o finální úpravu
chodníků.
Paní A. Kotyková sdělila, ţe pracovníci výkopových prací fy EnergoPro pohazují odpad do výkopů a
dělají nepořádek ve tříděném odpadu.
Místostarosta se vyjádřil, ţe je na to jiţ upozorňoval a sjednával nápravu. Ještě jim to zopakuje.
Paní D. Hadravová…zda v obci ještě probíhá sběr papíru.
Odpověď: ne
Místostarosta obce poděkoval placeným brigádníkům za pomoc při vyčištění potoka. A. Kotyková
vznesla dotaz, proč potok nečistila JSDH, starosta s místostarostou odpověděli, ţe je oslovili, ale neměli
čas, resp. se v daném počtu nemohli sejít.
Paní A. Kotyková vznesla dotaz, kdy proběhne v obci audit.
Předsedající sdělil, ţe kontrola z KÚ proběhne v září 2016 a na 17.9.2016 od 15.00 je plánováno
Vítání občánků v obci.
11. ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1835 hodin.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Vyjádření p. Kotykové
Pozvánka na 4. zasedání
Úprava rozpočtu obce URO č.3
Zápis kontrolního komise
Zápis finančního výboru
Fy Mrázek-rozpočet přípravného kabelového vedení VO
Ţádost Ústeckého kraje o odkup pozemku parcelní číslo 576/1 o výměře 1715 m2
Ţádost o vyjádření Asociace TOM ČR
Pomocný výpočet mzdy J. Kotrba a P. Klíma
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USNESENÍ Č.4/2016
ZO na svém 4. zasedání, konaném dne 4. 8. 2016, přijalo následující usnesení:
a) ZO jmenuje ověřovateli zápisu Stanislava kříže a Alenu Kotykovou, zapisovatelku Evu Eflerovou.
b) ZO obce Chotiměř schvaluje program zasedání.
c) ZO schvaluje URO č.3, v částce 686 tis. Výdej. Částka 686 tis. bude financována z bankovního účtu.
d) ZO schvaluje zprávu z konání kontrolního komise ze dne 30.6.2016
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 7.4.2016
ZO obce Chotiměř schvaluje uložení kabelového vedení a přípravu VO fy Elektroinstalace Mrázek.
ZO obce Chotiměř schvaluje záměr obce prodat obecní pozemek parcelní číslo 576/1 o výměře 1715 m2.
ZO obce Chotiměř schvaluje předběžné souhlasné vyjádření o připojení Asociace TOM ČR na
vodovodní řád obce.
ZO obce Chotiměř schvaluje zhotovení veřejného osvětlení ve spodní části předběžná částka cca 400
tis.
ZO obce Chotiměř schvaluje přijmutí nového administrativního pracovníka Pavla Klímu na Dohodu
o pracovní činnosti počínaje dnem 5.8.2016 po dobu funkce starosty Jiřího Kotrby. ZO obce
Chotiměř schvaluje novou měsíční výši odměny starosty obce Jiřího Kotrby 9.792,-Kč hrubého a
měsíční výši odměny pro Pavla Klímu 7.964,-Kč.

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 8. 2016

PODPIS

DATUM

Starosta:

Jiří Kotrba

______________________

_____________

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Kříţ

______________________

_____________

Alena Kotyková

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________

Zapisovatelka:
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