ZÁPIS Z 6.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 24.11.2016 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1910 hodin

Přítomni:

Jiří Kotrba,Vladimír Bouček,Alena Kotyková,Josef Bartoš ml.

Omluveni:

Stanislav Kříž(dorazil v 1834 hodin) (Příloha č.1)
Martin Suchý,Štefan Jasukevič

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 4 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 Vladimír Bouček a Josef Bartoš ml., zapisovatelku Evu
Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Josefa Bartoše ml., a zapisovatelku Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že z posledního 5.zasedáníZO dne 27.10.2016 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 ani připomínka.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání, který byl v souladu s pozvánkou zveřejněn na
úřední desce (Příloha č.3).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh sociálních dávek a ročních odměn
Schválení finančního daru pro Hospic sv.Štěpána
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhl přidat bod do programu – Stanovení inventarizační komise,Schválení prodeje
pozemku (z důvodu navýšení ceny),Schválení darovací smlouvy Grešík,Schválení reklamních a
propagačních služeb.
Předsedající dal hlasovat o navrženém a upraveném programu zasedání.
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ZO schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení finančního daru pro Hospic sv.Štěpána
Schválení prodeje pozemku (z důvodu navýšení ceny)
Stanovení inventarizační komise
Schválení darovací smlouvy a schválení reklamních a propagačních služeb fy Grešík
Návrh sociálních dávek a ročních odměn
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

1. SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO DARU PRO HOSPIC SV.ŠTĚPÁNA
Po diskusi o výši finančního daru..
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční dar pro Hospic sv.Štěpána 10 000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení c) bylo schváleno.
Starosta zajistí darovací smlouvu.

Proti0

Zdrželi se 0

2.SCHVÁLENÍ PRODEJE OBECNÍHO POZEMEKU
Původní schválení prodeje pozemku:Ústecký kraj požádal obec o odkup pozemku parcelní číslo 576/1 o
výměře 1715 m2 za cenu 40,-Kč/m2,celkem 68.600.Částu 1.000,- Kč za vklad hradí kupující.Daň
z prodeje pozemku hradí kupující.Jedná se o komunikaci v úseku od Hrušovky po křižovatku na Zbožnou
.Záměr o prodej pozemku byl zastupitelstvem schválen dne 4.8.2016.Vyvěšeno dne 25.9.2016 a sejmuto
20.10.2016.Starosta obce zajistí přípravu smlouvy.
Starosta informoval,že Ústecký kraj navýšil cenu na odkup pozemku 50,-Kč/m2

Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř ruší usnesení prodeje pozemku ze dne 27.10.2016 z důvodu změny prodejní ceny a
schvaluje prodej obecního pozemeku parcelní číslo 576/1 o výměře 1715 m2 za 50,-Kč/m2.Ostatní beze
změn.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3.STANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Starosta obce Jiří Kotrba navrhl členy inventarizační komise pro rok 2016. Inventura majetku obce bude
provedena fyzicky i dokladově a bude zahájena v průběhu prosince 2016.Doklady k provedení
inventarizace připraví Eflerová Eva .Inventarizace majetku obce Chotiměř proběhne v souladu směrnice o
inventarizaci – vnitřní norma č.1 – s platností od 1.1.2011.Povinnost inventarizace majetku a závazků je
zakotvena v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (§29 a § 30). Inventarizace majetku a
závazků je jedna z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví (§8, odst. 4) a byla schválena
zastupitelstvem dne 2.12.2010. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 270/2010 Sb. Za správnost
provedení celé inventarizace zodpovídá Jiří Kotrba.
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Po diskusi..

Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje inventarizační komisi pro rok 2016:
Inventarizací majetku MŠ :Josef Bartoš ,ředitelka MŠ p.Eva Loskotová a Alena Kotyková.
Obecního úřadu a veřejného prostranství:Jiří Kotrba,Štefan Jasukevič,Martin Suchý,Bouček Vladimír
JSDH: Jiří Kotrba,Bouček Michal,Fulín Pavel,Stanislav Kříž
Knihovna: p.Kotrbová Jindra, Alena Kotyková
Dokladová inventura:Jiří Kotrba,Eva Eflerová

Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4.SCHVÁLENÍ DARU A POSKYTNUTÍ REKLAMNÍ SLUŽBY P.GREŠÍKA
P.Grešík poskytne MŠ výrobky (mošty) v celkové částce 5.564,-Kč.
P.Grešík poskytne obci při rozsvěcení vánočního stromu výrobky (mošt hruškový a griotka)v celkové
částce 1.367,-Kč.Obec za to bude fy Grešík propagovat na pozvánkách na akci rozsvěcení vánočního
stromu v obci Chotiměř,která se bude konat 27.11.2016
(Příloha Pozvánka č.4)

Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje dar p.Grešíka MŠ,výrobky (mošty) v celkové částce 5.564,-Kč.
ZO obce Chotiměř schvaluje reklamní propagaci p.Grešíka při rozsvěcení vánočního na pozvánkách
na akci rozsvěcení vánočního stromu v obci Chotiměř,která se bude konnat 27.11.2016
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

(v 18.34 dorazil p.St.Kříž)
5.SCHVÁLENÍ ROČNÍCH ODMĚN A SOCIÁLNÍCH DÁVEK
P.KOTYKOVÁ A J.KOTRBA OHLÁSILI STŘET ZÁJMŮ PŘI HLASOVÁNÍ

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení rozpis ročních odměn a sociálních dávek. Bez
připomínek.

Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje roční odměny v celkové částce 26.900,-Kč a soc.dávky v celkové částce
9.000,-Kč (rozpis viz.příloha č.5)
Odměny budou zůčtované do mzdového období 11/2016 .

Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1
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15.DISKUSE
K.Šupolíková vznesla dotaz na boule na chodníku u jejich domu po pokládce nového el.vedení fy ČEZ.
Starosta sdělil,že fy ČEZ nerovnost chodníků pořeší po zimě.(Po sesednutí zeminy).
Starosta obce oznámil,že je připraven rozpočet na rok 2017 ,který se bude schvalovat na příštím zasedání
zastupitelstva.(Rozpočet byl zaslán jednotlivým členům zastupitelstva e-mailem.)

16.ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1840 hodin.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 6.zasedání
Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromu
Jmenovitý rozpis ročních odměn a soc.dávek

USNESENÍ Č.6/2016
ZO na svém 6. zasedání, konaném dne 24.11. 2016, přijalo následující usnesení:
a).ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Josefa Bartoše ml., a zapisovatelku Evu Eflerovou.
b).ZO schvaluje doplněný program zasedání.
c). ZO schvaluje finanční dar pro Hospic sv.Štěpána 10 000,-Kč.
d). ZO obce Chotiměř ruší usnesení prodeje pozemku ze dne 27.10.2016 z důvodu změny prodejní ceny a
schvaluje prodej obecního pozemeku parcelní číslo 576/1 o výměře 1715 m2 za 50,-Kč/m2.Ostatní beze
změn.
e). ZO obce Chotiměř schvaluje inventarizační komisi pro rok 2016.
f).ZO obce Chotiměř schvaluje dar p.Grešíka MŠ,výrobky (mošty) v celkové částce 5.564,-Kč.
ZO obce Chotiměř schvaluje reklamní propagaci p.Grešíka při rozsvěcení vánočního na pozvánkách
na akci rozsvěcení vánočního stromu v obci Chotiměř,která se bude konnat 27.11.2016.
g). ZO obce Chotiměř schvaluje roční odměny v celkové částce 26.900,-Kč a soc.dávky v celkové částce
9.000,-Kč .
Zápis byl vyhotoven dne: 24.11.2016

Starosta:

Jiří Kotrba

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Bouček

Josef Bartoš

Zapisovatelka:

Eva Eflerová

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

______________________

______________________

______________________

_____________

_____________

_____________
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