ZÁPIS Z 6.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 23.11.2017 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1920 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

0

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 6 členů ZO), takže zasedání ZO je dle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Vladimíra Boučka a Štefana Jasukeviče, zapisovatele Evu Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka 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 5.zasedání ZO dne 5.10.2017 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.
9.

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva kontrolního výboru
Schválení URO č 5
Schválení směrnice k provedení inventarizace
Stanovení inventarizační komise
Odměny zastupitelů
Schválení poplatku za výpůjčku výsuvného žebříku
Diskuse
Závěr

Doplnění:




Schválení daru pro Hospic a pověření starosty o sepsání smlouvy
Schválení odměn za rok
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ZO schvaluje následující program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva kontrolního výboru
Schválení URO č 5
Schválení směrnice k provedení inventarizace
Stanovení inventarizační komise
Odměny zastupitelů
Schválení poplatku za výpůjčku výsuvného žebříku
Schválení daru pro Hospic a pověření starosty o sepsání smlouvy
Schválení odměn za rok 2017
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Předseda kontrolního výboru Štefan |Jasukevič přečetl zprávu z kontroly,která proběhla ve dnech 15.9.2017
(viz.příloha č.4)
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru výboru .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (URO) Č. 5
Účetní předložila ke schválení URO č.5, v částce 327 tis.příjem a 38 tis.výdej.Částka 289 tis.bude uložena na
bankovní účet. (Příloha č.5)
Poznámka:Změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-zveřejňování upravených
rozpočtů. § 16Změny rozpočtu„(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a §
39 odst. 7obdobně.“.
ZO schvaluje URO č.5 dle třídění §, v částce327 tis.příjem a38 tis.výdej.Částka 289 tis.bude uložena na bankovní
účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti0
Zdrželi se 0
Usnesení d) bylo schváleno.

4. SCHVÁLENÍ SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení novou Směrnici k provedení inventarizace.
Přílohou směrnice jsou vzory rozdělovníku funkcí IK (inventarizační komise),prezentační listina školení IK a
metodika inventarizace pro členy IK.(Uloženo v šanonu směrnic).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Směrnici k provedení inventarizace včetně příloh s platností od 23.11.2017.Zastupitelstvo
obce ruší předchozí směrnici o inventarizaci č.1/2011 ze dne 2.12.2010
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti0

Zdrželi se 0
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Usnesení e) bylo schváleno.

5. SCHVÁLNÍ PLÁNU INVENTARIZACE
Starosta obce stanovil plán inventarizace za rok 2017 (Příloha č.6) a navrhl členy inventarizační komise.
K provedení inventarizace v jednotlivých zařízeních OÚ + veřejných prostranství, MŠ, JSDH a knihovny jmenoval
dílčí inventarizační komise (DIK). –viz.rozdělovník funkcí . (Příloha č.7)
Inventura majetku obce bude provedena fyzicky i dokladově a bude zahájena dle stanoveného plánu dne 1. 12. 2017
a ukončena 31.1.2018. Doklady k provedení inventarizace připraví účetní obce p. Eflerová. Inventarizace majetku
obce Chotiměř proběhne v souladu se směrnicí o provedení inventarizace ze dne 23. 11. 2017 s platností od 23.11.
2017 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a provádějícího předpisu č. 270/2010.
Za správnost provedení celé inventarizace zodpovídá Kotrba Jiří.
Zároveň byl také stanoven termín proškolení inventarizační komise na 30.11. 2017 v 18.30 hod..
ZO schvaluje Plán inventarizace a stanovení inventarizační komise na rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

6.SCHVÁLENÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA ODE DNE 1.1.2018 DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.318/2017
Předsedající seznámil zastupitelstvo s odměňováním zastupitelů a to ode dne 1. 1. 2018.Odměny zastupitelů budou
řídit Nařízením vlády č. 318/2017. Ruší se tedy Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách za výkon funkce a
Nařízení vlády č. 414/2016.
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh ke schválení odměňování neuvolněných zastupitelů,předsedů výborů a
komisí a to ve stejné výši jako doposud.
Neuvolněný místostarosta: 12.178,Předseda komise a předseda výboru,který je zároveň neuvolněným členem zastupitelstva : 1.621,Neuvolněný člen zastupitelstva: 491,Starosta musí dle nového nařízení vlády pobírat minimálně 0,3 násobek výše odměny,která by náležela uvolněnému
členovi zastupitelstva,který vykonává funkci starosty,což je 12.297,(Příloha č.8-výpočtová tabulka)

ZO schvaluje měsíční odměňování zastupitelů od dne 1.1.2018 takto:
Neuvolněný místostarosta: 12.178,- Kč
Předseda komise a předseda výboru,který je zároveň neuvolněným členem zastupitelstva : 1.621,- Kč
Neuvolněný člen zastupitelstva: 491,-Kč
Starosta 12.297,-Kč

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0
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7. SCHVÁLNÍ POPLATKU ZA ZAPŮJČENÍ VÝSUVNÉHO ŽEBŘÍKU OBČANŮM OBCE CHOTIMĚŘ NA KATASTRU OBCE
CHOTIMĚŘ.
Předsedající navrhl částku 150,-Kč/den.
ZO schvaluje poplatek v částce 150,-Kč/den za zapůjčení výsuvného žebříku občanům obce Chotiměř a to pouze na
katastru obce Chotiměř.Bude připravena Smlouva o výprose.Za sepsání smlouvy a zapůjčení výsuvného žebříku
zodpovídá Vladimír Bouček.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

8. SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO DARU PRO HOSPIC SV.ŠTĚPÁNA
Předsedající navrhl částku 10 000,- Kč

ZO schvaluje finanční dar pro Hospic sv.Štěpána 10 000,-Kč a pověřuje starostu obce k sepsání smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení ch) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

9.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. (Příloha č.9)
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje roční odměny v celkové částce 30.300,-Kč a soc.dávky v celkové částce 9.000,-Kč
Odměny budou zůčtované do mzdového období 11/2017 .
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení i) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se1

10.DISKUSE






P.Douda-budou se dělat nějaká opatření ke zprávě kontrolní komise-diskuse
Místostarosta informoval 30.11.2017 končí pro rok 2017 kontejner na BIO odpad
Bylo by potřeba instalovat odpadkový koš u hřbitova
Je sestaven návrh rozpočtu na rok 2018,který bude vyvěšen na vývěsce
V Opárenském údolí je po stavbě vodovodu bahno-starosta zajistí nápravu

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.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 5.zasedání ,doložka o zveřejnění
Zápis z konání kontrolního výboru ze dne 15.9.2017.
URO č.5,doložka o zveřejnění
Plán inventarizace
Rozdělovník funkcí
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.318/2017 –výpočtová tabulka
Rozpis ročních odměn a sociálních dávek
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USNESENÍ Č.6/2017
a)ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
b)ZO schvaluje program zasedání
c)ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru výboru .
d)ZO schvaluje URO č.5 dle třídění §, v částce327 tis.příjem a38 tis.výdej.Částka 289 tis.bude uložena na bankovní
účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní
e)ZO schvaluje Směrnici k provedení inventarizace včetně příloh s platností od 23.11.2017.Zastupitelstvo obce ruší
předchozí směrnici o inventarizaci č.1/2011 ze dne 2.12.2010
f)ZO schvaluje Plán inventarizace a stanovení inventarizační komise na rok 2017.
g)ZO schvaluje měsíční odměňování zastupitelů od dne 1.1.2018 takto:
Neuvolněný místostarosta: 12.178,- KčPředseda komise a předseda výboru,který je zároveň neuvolněným členem
zastupitelstva : 1.621,- Kč
Neuvolněný člen zastupitelstva: 491,-Kč
Starosta 12.297,-Kč
h)ZO schvaluje poplatek v částce 150,-Kč/den za zapůjčení výsuvného žebříku občanům obce Chotiměř a to pouze
na katastru obce Chotiměř.Bude připravena Smlouva o výprose.Za sepsání smlouvy a zapůjčení výsuvného žebříku
zodpovídá Vladimír Bouček.
ch)ZO schvaluje finanční dar pro Hospic sv.Štěpána 10 000,-Kč a pověřuje starostu obce k sepsání smlouvy.
i)ZO obce Chotiměř schvaluje roční odměny v celkové částce 30.300,-Kč a soc.dávky v celkové částce 9.000,-Kč
Odměny budou zůčtované do mzdového období 11/2017 .
Zápis byl vyhotoven dne: 23.11.2017

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Jiří Kotrba

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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