ZÁPIS Z 4.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 13.7.2017 V 18.30HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1830 – 1845 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 1830 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 3.zasedání ZO dne 4.5.2017 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.

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zrušení návrhu obecně závazné vyhlášky
Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2017
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Diskuse
Závěr

ZO schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zrušení návrhu obecně závazné vyhlášky
Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2017
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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2. ZRUŠENÍ NÁVRHU OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ZE DNE 4.5.2017
Předsedající navrhl zrušit dle školského zákona § 178 ods. 2 ,písm. a návrh obecně závazné vyhlášky ze dne
4.5.2017 ,kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Chotiměř ,schválené dne 4.5.2017.
Důvod - Obec ji nepotřebuje dle odboru kontroly MV .
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení návrhu Obecně závazné vyhlášky ze dne 4.5.2017 ,kterou se stanoví školský obvod mateřské
školy zřízené obcí Chotiměř .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.1/2017 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ
POBYT (Příloha č.4)

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

4. ZÁPIS Z KONTROLY KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající předal slovo p.Stanislavu Křížovi. ,ten přečetl zápis z konání finančního výboru ze dne 19-22.6.2017.
(Příloha č.5)
Předsedající předal slovo p.Štefanu Jasukevičovi., ten přečetl zápis z konání kontrolního výboru ze dne 16.6.2017.
(Příloha č.6)
ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 19-22.6.2017a kontrolního výboru ze dne 16.6.2017.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

9.DISKUSE
J.Rejzek – bylo by nutno opravit plot u dětského hřiště pod MŠ. Dále podal návrh na držení klidu v odpoledních
hodinách o víkendu. – zastupitelstvo se tím bude zabývat.
T.Rejzek - dotaz,zda zastupitelstvo zvažuje asfaltový povrch v prostoru parkování před OÚ a na cestě do OÚ
– V současnosti ne.
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1845 hodin.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 4.zasedání
Obecně závazná vyhláška č.1/2017
Zápis z konání finančního výboru ze dne 19 - 22.6.2017.
Zápis z konání kontrolního výboru ze dne 16.6.2017
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USNESENÍ Č.4/2017
a).ZO jmenuje ověřovateli zápisu Martina Suchého, Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
b)ZO schvaluje program 4. zasedání
c) ZO schvaluje zrušení návrhu Obecně závazné vyhlášky ze dne 4.5.2017 ,kterou se stanoví školský obvod mateřské
školy zřízené obcí Chotiměř.
d)ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
e) ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 19-22.6.2017a kontrolního výboru ze dne 16.6.2017.
Zápis byl vyhotoven dne: 13.7.2017

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

PODPIS

DATUM

Jiří Kotrba

______________________

_____________

Martin Suchý

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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