ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 24. 3. 2016 V 18.00 HODIN
Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1840 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Michal Bouček

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 6 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 ověřovateli 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 5
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 1

Zdrţeli se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil, ţe z posledního, 1. zasedání ZO ze dne 18. 2. 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.
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.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a přivítání, schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení Úpravy rozpočtu obce (URO) č. 1
Schválení směrnic kontrolního a finančního výboru
Schválení finančního příspěvku ČSV
Schválení převodu z rezervního fondu MŠ na provoz MŠ
Příspěvek k vyplácení odměn zastupitelů
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2015 KÚ, schválení závěrečného účtu 2015
Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015
Vyjádření se k připomínkám
Diskuse
Závěr

Předsedající navrhl vyjmout bod 10 – vyjádření se k připomínkám, jelikoţ ţádné nebyly podány.
Předsedající dal hlasovat o navrţeném a upraveném programu zasedání.
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Návrh 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. 1
Schválení směrnic kontrolního a finančního výboru
Schválení finančního příspěvku ČSV
Schválení převodu z rezervního fondu MŠ na provoz MŠ
Příspěvek k vyplácení odměn zastupitelů
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2015 KÚ, schválení závěrečného účtu 2015
Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se 0

3. SCHVÁLENÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (ÚRO) Č. 1
Starosta předloţil ke schválení URO č. 1 v částce 1.561 tis. Příjem a 1.500 tis. výdej. Částka 61 tis. bude
uloţena na bankovní účet. (Příloha č. 4) Vyvěšeno 6. 3. 2016, sejmuto 27. 3. 2016 > Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje URO č. 1 v částce 1.561 tis. Příjem a 1.500 tis. Výdej. Částka 61 tis. bude uloţena na
bankovní účet.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se 0

4. SCHVÁLENÍ SMĚRNIC KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
Starosta předloţil ke schválení nové směrnice Kontrolního a Finančního výboru 01/2016, 02/2016 a
03/2016. Schválením nových směrnic se ruší směrnice předcházející. (Příloha č. 5)
Pan Stanislav Šafránek z řad přítomných občanů poţádal o kopie nových směrnic. Předsedající mu
sdělil, ať si podá písemnou ţádost.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje směrnice Kontrolního a Finančního výboru s platností od 25. 3. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se 0

5. SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČSV
Předsedající předloţil ke schválení ţádost ČSV ZO Velemín o finanční příspěvek. (Příloha č. 6).
Zastupitel Štefan Jasukevič navrhl finanční příspěvek v částce 5.000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje finanční příspěvek ČSV v částce 5 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se 0
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6. SCHVÁLENÍ PŘEVODU Z REZERVNÍHO FONDU MŠ NA PROVOZ MŠ
Předsedající předloţil ke schválení ţádost ředitelky MŠ o převod částky 40 tis. Kč z rezervního fondu
MŠ na provoz MŠ. (Příloha č. 7).
Důvodem této ţádosti je, ţe ředitelka MŠ by ráda na zahradu umístila ještě skluzavku. Aby zahrada byla
jako celek účtována přes OÚ, poníţí o tuto částku OÚ převod financí o 40 tis. MŚ, ta si uvolní
z rezervního fondu poţadovanou částku na provoz MŠ a obec zakoupí pro MŠ skluzavku. Rozpočet na
rok 2016 je schválen dle paragrafu, takţe není třeba upravovat rozpočet.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje ţádost ředitelky MŠ o převod částky 40 tis. Kč z rezervního fondu MŠ na
provoz MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se 0

7. PŘÍSPĚVEK K VYPLÁCENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ
Zastupitel Vladimír Bouček sdělil, ţe z funkce starosty odstoupil dne 31. 3. 2015 dobrovolně a povaţuje
za nemorální nechat si vyplatit zákonnou odměnu ve výši tří platů starosty, která činí částku v celkové
výši 58.752,- Kč. Proto se této odměny vzdává ve prospěch obce. (Za toto prohlášení byl odměněn
potleskem z řad přítomných občanů)
Předsedající dále přítomné informoval, ţe zastupitelka Alena Kotyková předala ZO výzvu o vyplacení
odměny ve výši tří měsíčních platů po svém odstoupení z funkce místostarosty (byť z ní odstoupila
sama dobrovolně) a současně odměny ve výši tří měsíčních platů po jejím odvolání z funkce starosty ke
dni 30. 7. 2015. (Příloha č. 8)
Jedná se o částku v celkové výši 38.175,- Kč (3x 12.725,- Kč) za její rezignaci na funkci místostarosty
ke dni 31. 3. 2015 a dále pak o částku v celkové výši 58.752,- Kč (3x 19.584,- Kč) za odvolání z funkce
starostky obce ke dni 30. 7. 2015.
Celková částka, na kterou má zastupitelka Alena Kotyková dle zákona nárok činí 96.927,- Kč
(Poznámka: Ze závěrů přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiměř Krajským úřadem bylo zjištěno, ţe
zastupitelka Alena Kotyková má na vyplacení výše uvedených odměn zákonný nárok, nikoli však na
poţadované úroky z prodlení.)
Předsedající dále sdělil, ţe zastupitelka Alena Kotyková se rovněţ můţe, zejména z morálního hlediska,
odměny vzdát.
Zastupitelka Alena Kotyková se vyjádřila, že se odměny nevzdává .
Současně sdělil, ţe zastupitelka Alena Kotyková ve své výzvě ze dne 11. 2. 2016 upozorňuje, ţe kdyby
nebyla odvolána z funkce ze smyšleného a nepravdivého důvodu, pak by návrh na vyplacení odměn
nevznášela. Předsedající zastupitelku Kotykovou upozornil, ţe byla odvolána z důvodů nespolupráce
s finančním výborem, kterému nebyla schopna předloţit poţadovanou dokumentaci a tím neumoţnila
kontrolu zacházení s finančními prostředky obce a celkově nespolupracovala se zastupiteli obce a
obecní úřad řídila tzv. „na vlastní pěst“. Sdělil, ţe paní Kotyková nepochopila funkci starostky správně.
Starosta by měl být vykonavatelem vůle zastupitelů a ne vykonavatelem osobních přání bez
jakékoli kontroly.
Dále předsedající vyzval zastupitelku Kotykovou, aby se zamyslela nad svým chováním vůči obci, která
jí vţdy vycházela vstříc a aby nešpinila pomluvami lidi, kteří chtějí udělat něco pro naši obec.
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Předsedající následně vyzval zastupitelku Kotykovou k vyjádření. Zastupitelka Kotyková se vyjádřila,
ţe na vyplacení zákonné odměny trvá, ţe má v úmyslu část odměny darovat Mateřské škole.
Předsedající ji následně upozornil, ţe příjem kaţdého finančního daru musí vţdy schválit ZO, jelikoţ
zřizovatelem MŠ je obec. Dále sdělil, ţe zastupitelka Kotyková ve své výzvě ze dne 11. 2. 2016 dělá ze
zastupitelů obce lháře tvrzením, ţe byla odvolána z funkce starostky ze smyšleného a nepravdivého
důvodu. Předsedající upozornil na situaci, kdy zastupitelka Kotyková dělá lháře i z pracovníků
Krajského úřadu, kteří prováděli přezkum hospodaření obce a to svým vyjádřením o nezákonném
odvolání z funkce starostky a jejím nepochybením (závaţná pochybení jsou uvedena v bodě C, Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření KÚ) a veřejně prohlásil, ţe v tomto případě jediný lhář je sama
zastupitelka Alena Kotyková.
Zastupitelka Alena Kotyková se opětovně vyjádřila, že se odměny nevzdává a na jejím vyplacení
v nejbližším termínu trvá.
8. ZPRÁVA O VÝSLEDKU Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 KÚ, SCHVÁLENÍ
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2015. (PŘÍLOHY Č. 9 A10)
Vše bylo vyvěšeno na úřední desce dne 26. 2. 2016 a sejmuto 13. 3. 2016. Bez připomínek, jen
s vyjádřením zastupitelky Kotykové.
Výňatek ze zprávy KÚ
B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiměř
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněţních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 75 odst. 3, 4 - Odměna při zániku mandátu, odvolání z funkce nebo vzdání se
funkce byla poskytnuta v nesprávné výši, nebo nebyla poskytnuta. Na veřejném
zasedání ZO dne 30. 7. 2015 byla odvolána z funkce starostky paní Kotyková, které
dle § 75 odst. 4 náleţí odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne
odvolání z funkce, která jí k datu 31. 12. 2015 nebyla vyplacena.
Náprava tohoto bodu z přezkoumání je učiněna v bodu zasedání ZO č.7
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2015
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněţních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 8 - samostatná působnost (nenapraveno). Obec uzavřela smlouvu o dílo na akci
"Rekonstrukce zahrady Mateřské školy včetně vybudování nové autobusové
zastávky. Chybně uveden objednatel znějící na obecní úřad.
Náprava tohoto bodu z přezkoumání bohužel nebyla možná. Byl vypracován právním zástupcem
Obce dodatek k původní smlouvě, kde byl chybně uveden objednatel, ale bohužel ze strany
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dodavatele nedošlo k podpisu.(Kopie návrhu smlouvy byla i odeslaná na Krajský úřad paní Vašatové
k založení do spisu obce Chotiměř) Komunikace s dodavatelem je velice obtížná a není bohužel
v silách Obce Chotiměř toto pochybení, které vzniklo za starostování paní Kotykové (a to byl i
jeden z důvodů, proč ji ZO odvolalo) ji napravit. Starosta obce odmítá podepsat současnou smlouvu
se správně znějícím objednavatelem „OBEC CHOTIMĚŘ“, protože tato smlouva odporuje jeho
přesvědčení o správnosti, jak již bylo i prokázáno při přezkumu nezávislým auditem fy ALFIN.
Jestliže dojde ze strany Krajského úřadu k pokutování za neodstranění nedostatků, nechá ZO
hlasovat o právním vymáhání pokuty po paní Kotykové, která ji v tomto znění sepsala a
podepsala a několikrát veřejně pronesla, že bere na sebe za tuto akci plnou zodpovědnost.
Další pochybení:
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
§ 6 - Zadavatel nedodržel při postupu podle tohoto zákona zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (nenapraveno). Obec
neuskutečnila ţádné poptávkové řízení na akci: "Rekonstrukce zahrady Mateřské
školy včetně vybudování nové autobusové zastávky", cena díle dle smlouvy ve výši
200 tis. Kč, ke kontrole byla předloţena smlouva o dílo uzavřena se zhotovitelem
Zámečnictví Vladimír Hadrava, Ţalany.
Opět stejné pochybení paní Kotykové, v důsledku kterého byla odvolána z funkce starostky.
Zde starosta připomenul, že 30. 7. 2015, na 7. veřejném zasedání v bodě č. 1, je popsáno vyjádření
Finančního a Kontrolního výboru. Paní Kotyková stále trvá na tom, že nepochybila a
k Závěrečnému účtu přikládá svoje vyjádření.(Příloha č. 11)
V případě, dojde ze strany Krajského úřadu k pokutování za neodstranění nedostatků, nechá
starosta hlasovat ZO o právním vymáhání pokuty po paní Kotykové.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. 1 – Pokladní doklad č. 50 ze dne 25. 6. 2015 v celkové výši 14 849,- Kč,
z toho nebyla doloţena dokladem ve výši 3 000,- Kč za hudbu na dětský den.
Jedná se o doklad za hudební produkci od pana Havrly, kterou organizovala a dokládala paní
Dana Hadravová. Účetní obce paní E. Eflerová se sama snažila pana Havrlu kontaktovat, což se
nepodařilo a dopis se vrátil zpět na OÚ s textem adresát se odstěhoval. K tomuto pochybení se
paní Hadravová vyjádřila tak, že považuje podepsaný pokladní doklad za dostačující.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok
2015 s výhradou.
Ve výplatním termínu 3/2016 bude zastupitelce A. Kotykové vyplacena odměna, na kterou má ze zákona
nárok, v celkové částce 96.927,- Kč.
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Pan Vladimír Bouček se své odměny v celkové částce 58.752,- Kč z morálních důvodů vzdal.
ZO přijalo okamţité opatření k nápravě chyby v bodě C.b). Chybně uveden objednatel znějící na obecní
úřad a 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 a to
tím, ţe okamţitě odvolal z funkce starostky paní Alenu Kotykovou.
ZO přijalo systémovou chybu, kdy nebyl dodán doklad od dodavatele za hudební produkci, pouze byl
stvrzen výdajový doklad o přijetí platby dodavatele. Přes snahu se nepodařilo dodavatele dohledat,
odstěhoval se. ZO zakazuje napříště vyplácet bez řádného a předaného daňového dokladu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení g) bylo schváleno.
9.

Proti 0

Zdrţeli se 0

SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE A MŠ ZA ROK 2015

Zastupitelstvu byla předloţena Roční účetní závěrka obce a MŠ za rok 2015. Vše bylo vyvěšeno 26. 2.
2016 a sejmuto13. 3. 2016. Součástí účetní závěrky jsou:





výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha OÚ a MŠ
inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky 270/2010 Sb.
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ z 24. 2. 2016
zprávy o výsledcích finanční kontroly a kontrolního výboru za rok 2015

Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se 0

10. DISKUSE
Pan S. Šafránek poţaduje nechat prověřit stíţnost zastupitelky Kotykové dalším, novým auditem
z KÚ. Starosta sdělil, ţe nečetl ţádnou stíţnost a pan S. Šafránek doplnil, ţe myslel „Vyjádření
zastupitelky Kotykové k přezkumu z KÚ“, jehoţ kopie rozdal přítomným občanům. Dle jeho slov je
údajně vše v jednání a řešení a nadřízené orgány se k tomu budou ještě vyjadřovat, tedy myšleno
k hospodaření obce a odvolání bývalé starostky Aleny Kotykové. (Vyjadřování p. Šafránka bylo trhané,
nesrozumitelné a bez konceptu a zapisovatelka se několikrát dotazovala, co má být uvedenou v zápisu)
Paní V. Hřebíková se vyjádřila, ţe tomu rozumí tak, ţe se na obec podává nějaké udání a opět se bude
kontrolovat jiţ kontrolované…
Pan S. Šafránek doplnil, ţe nyní nechce nic řešit a vyjadřoval se o jakémsi, údajnému zametání…
Zastupitel Josef Bartoš vyzval p. S. Šafránka k okamţitému vyjádření k jeho prohlášením a napadáním
celého ZO. Pan S. Šafránek to odmítl, nicméně opětovně prohlásil cosi o zametání.
Starosta se vyjádřil o nemorálním jednání paní Kotykové, kdy nejprve dobrovolně odstoupila z funkce
místostarostky a nyní za to poţaduje odměnu.
Zastupitelka Kotyková >< starosta obce. Diskuse o převzetí odměny ze strany Kotykové a následně
předání části odměny darem MŠ Chotiměř. Starostou bylo vyjádřeno zklamání z její osoby a jejího
přístupu, kdy nejde o finance, ale o její chování vůči vedení obce v posledních měsících.
Z řad přítomných občanů zaznívá nesouhlas s jednáním zastupitelky Kotykové.
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Paní V. Hřebíková vyjádřila rovněţ své zklamání, protoţe i ona volila A. Kotykovou a zklamala se
v ní. Zastupitelka Kotyková se opět začala obhajovat…
Starosta obce sdělil, ţe paní Kotyková neřešila akci zahrada MŠ na ZO, aby se k tomu mohlo ZO
vyjádřit a pokud se vyjadřuje směrem k ZO, ţe s ní údajně nespolupracovalo, tak ať své tvrzení doloţí o
zápisy ze zasedání.
Opětovné vyjádření starosty k akci MŠ a o důvodech odvolání paní Kotykové z funkce starostky.
Pan V. Douda osvětlil občanům, zákonnou povinnost obce přijmout nápravné opatření k zjištěným
chybám a nedostatkům při hospodaření obce Chotiměř. Dále se dotázal, zda je jiţ akce MŠ ukončena.
Starosta se vyjádřil, ţe zahrada MŠ včetně autobusové zastávky by měla být do 31. 3. 2016 dodělána a
předána. Ředitelka MŠ má jiţ objednaného zahradníka, který se postará o trávník v MŠ.
Paní E. Eflerová (účetní obce) následně vyzvala paní Kotykovou, aby ji přestala obtěţovat telefonáty a
SMS zprávami, kdy poţaduje např. důvěrné informace týkající se obecního zaměstnance p. Berana. Paní
Eflerová má své přímé nadřízené a paní Kotyková není oprávněna z pozice zastupitele obce tyto
informace po ní vyţadovat. Tím pádem jí nebudou ani sdělovány. Zastupitel Štefan Jasukevič, který je
pověřen zadávat práci panu Beranovi přislíbil věc s panem Beranem projednat.
Starosta dále sdělil, ţe je zajištěno prodlouţení dotace na financování obecního zaměstnance VPP
z Úřadu práce, ale není jisté, zda pan Beran bude chtít pracovní smlouvu, kterou má do 31. 3. 2016
prodlouţit.
Pan V. Douda informoval přítomné, ţe dne 16. 4. 2016 proběhne v obci plánovaný úklid a kdo z řad
občanů ví o nějakém nepořádku, případně „černé skládce“, ať to nahlásí na OÚ.
Pan J. Rejzek se dotázal, zda je současná podoba zahrady MŠ a autobusové zastávky konečná.
Starosta odpověděl, ţe ještě ne, určité nedodělky řeší stavební dozor ing. Počík. S. Šafránek sdělil, ţe
toto není finální podoba autobusové zastávky.
Místostarosta V. Bouček popřál občanům krásné Velikonoční svátky.
Zastupitel Š. Jasukevič poděkoval místostarostovi V. Boučkovi za to, ţe se vzdal svého nároku na
vyplacení odměny > potlesk z řad občanů.
11. ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1840 hodin.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 2. zasedání ZO
Úprava rozpočtu obce URO č. 1
Směrnice kontrolního a finančního výboru č.01/ 2016, 02/2016 a 03/2016
Ţádost ČSV ZO Velemín
Ţádost ředitelky MŠ o převod částky 40 tis. Kč z rezervního fondu MŠ na provoz MŠ.
Výzva Aleny Kotykové k vyplacení finanční odměny
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2015 KÚ
Návrh Závěrečného účtu rok 2015
Vyjádření Aleny Kotykové k Závěrečnému účtu
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USNESENÍ Č.2/2016
ZO na svém 2. zasedání, konaném dne 24. 3. 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 URO č. 1 v částce 1.561 tis. příjem a 1.500 tis. výdej. Částka 61 tis.
bude uloţena na bankovní účet.
d) ZO obce Chotiměř schvaluje směrnice kontrolního a finančního výboru s platností od 25. 3. 2016.
e) ZO obce Chotiměř schvaluje finanční příspěvek ČSV v částce 5 000,- Kč.
f) ZO obce Chotiměř schvaluje ţádost ředitelky MŠ o převod částky 40 tis. Kč z rezervního fondu MŠ
na provoz MŠ.
g) ZO schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok
2015 s výhradou.
Ve výplatním termínu 3/2016 bude paní Aleně Kotykové vyplacena odměna, na kterou má ze zákona
nárok, v celkové částce 96.927,- Kč.
Pan Vladimír Bouček se své odměny v celkové částce 58.752,- Kč z morálních důvodů vzdal.
ZO přijalo okamţité opatření k nápravě chyby v bodě C.b). Chybně uveden objednatel znějící na
obecní úřad a 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 a to tím, ţe okamţitě odvolalo z funkce starostky paní Kotykovou.
ZO přijalo systémovou chybu, kdy nebyl dodán doklad od dodavatele za hudební produkci, pouze byl
stvrzen výdajový doklad o přijetí platby dodavatele. Přes snahu se nepodařilo dodavatele dohledat,
odstěhoval se. ZO zakazuje napříště vyplácet bez řádného a předaného daňového dokladu.
h) ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 3. 2016

PODPIS

DATUM

Starosta:

Jiří Kotrba

______________________

_____________

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________

Zapisovatelka:
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