ZÁPIS Z 1.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 23.3.2017 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1834 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

rezignace 23.2.2017 - Josef Bartoš ml.

Hosté:

Prezenční listina (Příloha č.2)

1.

ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř (dále jen „ZO“) bylo řádně 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.
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, a zapisovatelku Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 1

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil ,že z posledního 7.zasedáníZO dne 15.12.2016 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.
7.
8.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení URO č.1
Schválení pachtovní smlouvy
Schválení žádosti spolku PRO Chotiměř z.s.
Volba předsedy finančního výboru
Diskuse
Závěr
Předsedající navrhl přidat bod do programu –
- Informace o rezignaci Josefa Bartoše zastupitele a předsedy finančního výboru
- Volba nového předsedy finančního výboru
- Schválení finanční částky na Sraz důchodců

Předsedající dal hlasovat o navrženém a upraveném programu zasedání.
ZO schvaluje následující program zasedání:
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1. Zahájení a přivítání , schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Informace o rezignaci Josefa Bartoše zastupitele a předsedy finančního výboru
4. Volba nového předsedy finančního výboru
5. Schválení URO č.1
6. Schválení pachtovní smlouvy
7. Schválení žádosti spolku PRO Chotiměř z.s.
8. Schválení finanční částky na Sraz důchodců
9. Diskuse
10. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3. INFORMACE O REZIGNACI JOSEFA BARTOŠE - ZASTUPITELE A PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající - informoval o rezignaci Josefa Bartoše ke dni 23.2.2017(Příloha č.4) .Jelikož již není nikdo další
s mandátem na doplnění zastupitelstva ,zastupitelstvo zůstane 6 ti členné.
Předsedající požádal zastupitelstvo o návrh na nového předsedu finančního výboru.
P. Jasukevič navrhl p. Kříže. Předsedající zkonstatoval ,že p. Kříž je již předsedou sociálního výboru…tímto p.Kříž
podal rezignaci na předsedu sociálního výboru.
Předsedající sdělil ,že povinnosti předsedy sociálního výboru budou průběžně rozděleny mezi členy zastupitelstva a
navrhl sociální výbor zrušit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení sociálního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

4.VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje nového předsedu finančního výboru Stanislava Kříže.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

5. SCHVÁLENÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (URO) Č. 1
Účetní předložila ke schválení URO č.1 ,v částce 6 tis.výdej.Částka 6 tis.bude financována z bankovního účtu.
(Příloha č.5) vyvěšeno 5.3.2017 ,sejmuto 16.3.2017.
Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na Volby do zastupitelstev krajů konaných v 10/2016.Částka na vrácení byla
Krajským úřadem odsouhlasena až v 12/2016 a proto nebyla zahrnuta již v rozpočtu na rok 2017.
Částka 5.952,- Kč byla odeslána na bankovní účet Úst.kraje 12.1.2017 pod UZ 98 193 na příkaz starosty obce.
(18.9.2015 schválen převod kompetencí).
ZO schvaluje URO č.1, v částce 6 tis.výdej.Částka 6 tis.byla financována z bankovního účtu.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

6.SCHVÁLENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení pachtovní smlouvu s Ladislavem Šupolíkem (Příloha č.7)
na pronájem pozemků č.76/1… 837 m2 a 76/10… 683 m2. Záměr o pronájem pozemku byl vyvěšen dne 9.3.2017
a sejmut 25.3.2017. (Příloha č.6)
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Uvedené pozemky mají vypracovaný svůj oddělovací geom. plán. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje pachtovní smlouvu,která bude uzavřena s Ladislavem Šupolíkem.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7.SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SPOLEK PRO CHOTIMĚŘ Z.S.
Předsedající předložil žádost o dotaci od spolku PRO CHOTIMĚŘ z.s. v částce 14 tis.Kč na rok 2017.
(Příloha č.8).
(Poznámka zapisovatelky…Spolek byl založen v roce 2017 IČO:01848950 několika občany obce Chotiměř a
jejich záměrem je aktivně se podílet na čistotě v obci ,organizačně zajišťovat kulturní akce a pod. Již v roce 2016
byly založené facebookové stránky společnosti PRO Chotiměř z.s. s aktivními příspěvky.)
ZO schvaluje fin. dotaci 14 tis. Kč spolku PRO CHotiměř z.s. na rok 2017.
Částka 14 tis.Kč bude zahrnuta do URO č.1.Bude zpracována Veřejnoprávní smlouva – zajistí starosta.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

8. SCHVÁLENÍ FINANČNÍ ČÁSTKY NA PLÁNOVANÝ „SRAZ DŮCHODCŮ“.
Předsedající informoval o plánované každoroční akci Sraz důchodců. Místo a termín konání bude ohlášen dle
volného termínu hudby. (Zajistí Vl. Bouček v průběhu 4-5/2017). Předsedající navrhl na akci uvolnit částku 5
tis.Kč.(Je již kryta schváleným rozpočtem na rok 2017).
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje částku 5 tis.Kč na akci Sraz důchodců.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

9.DISKUSE
P. DOUDA – Při

zimním úklidu komunikací…bude úklidovým vozem zametená celá obec nebo jen hlavní silnice?

Vl.Bouček- není možné úklidovým vozem zajíždět do postranních ulic, kde není silnice.Tam musí být zametání
provedeno ručně.
p.Černý – Kdy budou odstraněna betonová svodidla na návsi okolo kapličky…je to nevzhledné.
J.Kotrba – bude se podávat žádost na ŘSD na opravy v obci způsobené při výstavbě dálnice. Již nyní se podávala
žádost na odhlučnění. Svodidla okolo kapličky byla umístěna záměrně z důvodu ochránit nově opravenou kapličku
při průjezdech nákladních vozů při budování dálnice…i jejich odstranění je v řešení.
Š.Jasukevič – podal návrh na vyčištění strouhy za MŠ
(Diskuse o možnosti spolupodílení se při opravách polních cest zemědělci ,kteří přispívají svými těžkými stroji
k jejich rozježdění.)
…Doposud nebyly autobusové zastávky doplněny lavičkami…
…Kdy se plánuje opravit cesta ke kravínu a k JSDH?....Nyní o víkendu se bude kamenem upravovat cesta ke
kravínu.

Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1834 hodin.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 1.zasedání
Rezignace J.Bartoše
URO č.1
Záměr o pronájem pozemků
Pachtovní smlouva
Žádost spolku PRO Chotiměř z.s.

USNESENÍ Č.1/2017
a) ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Štefana Jasukeviče, a zapisovatelku Evu Eflerovou.
b) ZO schvaluje následující program zasedání
c) ZO schvaluje zrušení sociálního výboru.
d)ZO obce Chotiměř schvaluje nového předsedu finančního výboru Stanislava Kříže
e) ZO schvaluje URO č.1, v částce 6 tis.výdej.Částka 6 tis.byla financována z bankovního účtu.
f) ZO obce Chotiměř schvaluje pachtovní smlouvu ,která bude uzavřena s Ladislavem Šupolíkem.
g) ZO schvaluje fin.dotaci 14 tis.Kč spolku PRO CHotiměř z.s. na rok 2017.
Částka 14 tis.Kč bude zahrnuta do URO č.1.Bude zpracována Veřejnoprávní smlouva – zajistí starosta.
h) ZO obce Chotiměř schvaluje částku 5 tis.Kč na akci Sraz důchodců.
Zápis byl vyhotoven dne: 23.3.2017

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka:

Jiří Kotrba

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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