ZÁPIS Z 3.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 4.5.2017 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř č.p. 66

Čas konání:

1700 – 1730 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

1.

Prezenční listina (Příloha č.2)

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 6 členů ZO (z celkového počtu 6 všech členů ZO), takže zasedání ZO je dle § 92 odst. 3 zákona o
obcích usnášeníschopné.
JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Martina Suchého a Štefana Jasukeviče, zapisovatele Evu Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Martina Suchého a Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že z posledního 1.zasedání ZO dne 23.3.2017 a 2.zasedání ZO dne 20.4.2017 (nekonalo se,
protože se sešli pouze 3 zastupitelé a tak zasedání nebylo usnášení schopné) 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.Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení víceprací rekonstrukce střechy
3. Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2016 ,schválení závěrečného účtu 2016
4. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2016
5. Převod zisku roku 2016 MŠ do rezervního fondu MŠ
6. Schválení čerpání financí MŠ z rezervního fondu
7. Schválení URO č.2/2017
8. Schválení zprávy kontrolního a finančního výboru.
9. Schválení prodeje pozemku 571/1 - 133m2 (záměr schválen 27.10.16)
10. Schválení obecně závazné vyhlášky 1/2017
11. Schválení finančního daru od Hasičského fondu Nadace Agrofert
12. Diskuse
13. Závěr
Pozn.: Bod č. 11 je obsažen v bodu č.7 tj. URO č.2, proto byl z hlasování vypuštěn. Předsedající dal hlasovat o
navrženém a upraveném programu zasedání.
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ZO schvaluje následující program zasedání:
1. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení víceprací rekonstrukce střechy
3. Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2016 , schválení závěrečného účtu 2016
4. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2016
5. Převod zisku roku 2016 MŠ do rezervního fondu MŠ
6. Schválení čerpání financí MŠ z rezervního fondu
7. Schválení URO č.2/2017
8. Schválení zprávy kontrolního a finančního výboru.
9. Schválení prodeje pozemku 571/1 - 133m2 (záměr schválen 27.10.16)
10. Schválení obecně závazné vyhlášky 1/2017
11. Diskuse
12. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2. VÍCEPRÁCE PŘI REKONSTRUKCI STŘECHY
Předsedající-informoval o probíhající opravě střechy na č.p.66 a předložil zastupitelstvu soupis víceprací
v souvislosti s výměnou střešní krytiny včetně položkového rozpočtu v částce 76 000,- Kč bez DPH.(viz.příloha č.4)
Diskuse.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje vícepráce na opravě střechy fy S pro S s.r.o.Bohušovice nad Ohří v částce 76 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. ZPRÁVA O VÝSLEDKU Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 KÚ, SCHVÁLENÍ
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2016.
Vše bylo vyvěšeno na úřední desce dne 20.4.2017 Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2016 KÚ
(viz.příloha č.5). a 21.4.2017 Návrh Závěrečného účtu 2016.
Bez připomínek.
Výňatek ze zprávy KÚ
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiměř za rok 2016
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 147a odst. 1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava střechy OÚ Chotiměř" v hodnotě
1 399 249,- Kč bez DPH, uzavřená dne 17.11.2016, byla zveřejněna na profilu zadavatele 27.12.2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok 2016
s výhradou.V případě zadávání veřejných zakázek bude v budoucnu postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0
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4. SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE A MŠ ZA ROK 2016
Zastupitelstvu byla předložena Roční účetní závěrka obce a MŠ za rok 2016.
Vše bylo vyvěšeno 20.4. 2017 a 21.4.2017. Podrobně k nahlédnutí na OÚ č.p.66 v úředních hodinách.
Součástí účetní závěrky jsou:

spodaření KÚ z 20.4. 2017

Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

5. PŘEVOD ZISKU ROKU 2016 MŠ DO REZERVNÍHO FONDU
Předsedající obce předložil zastupitelstvu žádost p.ředitelky MŠ E.Loskotové ze dne 19.1.2017 o přesunutí zisku
MŠ do rezervního fondu v částce 7 106,24 Kč. (viz.příloha č.6).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje přesunutí zisku MŠ r.2016 v částce 7 106,24 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

6.SCHVÁLENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z REZERVNÍHO FONDU MŠ
Předsedající-předložil žádost ředitelky MŠ Mgr.Evy Loskotové ze dne 6.4.2017 o schválení čerpání částky 60 000,Kč z rezervního fondu.(viz.příloha č.7) Ředitelka MŠ finance použije na nákup nového nábytku pro děti. (původní
byl z hlediska bezpečnosti dětí nevyhovující).
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje čerpání částky 60 000,- Kč z rezerního fondu MŠ.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7. SCHVÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (URO) Č. 2
Účetní předložila ke schválení URO č.2, v částce 242 tis.příjem a 95 tis.výdej.Částka 147 tis.bude uložena na
bankovní účet. (Příloha č.8)
ZO schvaluje URO č.2 dle třídění §, v částce 242 tis.příjem a 95 tis.výdej.Částka 147 tis.bude uložena na bankovní
účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

8. ZÁPIS Z KONTROLY KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající předal slovo p.Stanislavu Křížovi. Ten přečetl zápis z konání finančního výboru ze dne 27.3.2017.
(Příloha č.9)
Předsedající předal slovo p.Štefanu Jasukevičovi. Ten přečetl zápis z konání kontrolního výboru ze dne 20.3.2017.
(Příloha č.10)
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ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 27.3.2017a kontrolního výboru ze dne 20.3.2017.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení ch) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

9.SCHVALENÍ PRODEJE POZEMKU 571/1 133 M2
Petr a Zuzana Focke požádali obec o odkup pozemku u bývalé výkupny ovoce a zeleniny,parcelní číslo 571/1 o
výměře 133 m2. Záměr o prodeji pozemku byl schválen zastupitelstvem dne 27.10.2016
Pozemek je zapsán na LV č.1 pro obec a k.ú. Chotiměř u KÚ, katastrální pracoviště Litoměřice.
Cena za 1m2 je stanovena na 45 Kč,celkem 5 985,-Kč
Návrh usnesení:
Hlasování pro schválení prodeje pozemku obce:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 571/1manželům Focke o celkové výměře 133 m2 v částce 5 985,- Kč
Kupující hradí náklady spojené se zapsáním pozemku do KN v částce 1.000,-Kč. Starosta zajistí sepsání smlouvy o
prodeji pozemku a s tím spojené právní úkony.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení i) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

10.SCHVALENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.1/2017
Předsedající předložil zastupitelstvu obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 (Příloha č.11)
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení j) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

9.DISKUSE
A.Kotyková – kdy budou opraveny sesednuté chodníky po pokládce el.vedení?
Předsedající odpověděl,že již je to domluveno. Čeká se na volný termín fy Energo pro.
V.Douda – bylo by vhodné zachovat staré školní lavice, které se nachází na půdě OÚ (vzhledem k probíhající
opravě střechy). Předsedající zajistí.
Š.Jasukevič – upozornil, že obecní traktůrek je již přes měsíc v opravě,tak sekání trávy na hřbitově bude pozdrženo.
V.Hřebíková – kdy budou odstraněny betonové zábrany na návsi. Předsedající odpověděl,že v nejbližší době…je to
v řešení.
V.Douda – jímka u vodní nádrže je plná sedimentů,bylo by vhodné ji vyčistit. Předsedající – včera se tak stalo.
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1845 hodin.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 3.zasedání
Soupis víceprací v souvislosti s výměnou střešní krytiny včetně položkového rozpočtu
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2016 KÚ
Žádost ředitelky MŠ Mgr.Evy Loskotové o přesun financí do rez.fondu ze dne 19.1.2017
Žádost ředitelky MŠ Mgr.Evy Loskotovéo přesu financí z rezervního fondu ze 6.4.2017
URO č.2
Zápis z konání finančního výboru ze dne 27.3.2017.
Zápis z konání kontrolního výboru ze dne 20.3.2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2017

USNESENÍ Č.3/2017
a).ZO jmenuje ověřovateli zápisu Martina Suchého, Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
b)ZO schvaluje následující program zasedání
c) ZO schvaluje vícepráce na opravě střechy fy S pro S s.r.o.Bohušovice nad Ohří v částce 76 000,- Kč bez DPH.
d)Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok
2016 s výhradou. V případě zadávání veřejných zakázek bude v budoucnu postupováno v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách.
e) ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2016.
f) Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje přesunutí zisku MŠ r.2016 v částce 7 106,24 Kč do rezervního fondu.
g) ZO obce Chotiměř schvaluje čerpání částky 60 000,- Kč z rezerního fondu MŠ.
h) ZO schvaluje URO č.2 dle třídění §, v částce 242 tis.příjem a 95 tis.výdej.Částka 147 tis.bude uložena na
bankovní účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní.
ch) ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 27.3.2017a kontrolního výboru ze dne 20.3.2017.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 571/1manželům Focke o celkové výměře 133 m2 v částce 5 985,- Kč
Kupující hradí náklady spojené se zapsáním pozemku do KN v částce 1.000,-Kč. Starosta zajistí sepsání smlouvy o
prodeji pozemku a s tím spojené právní úkony.
j). ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017.
Zápis byl vyhotoven dne: 4.5.2017

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Jiří Kotrba

Martin Suchý

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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