ZÁPIS Z 5.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 5.10.2017 V 18.30HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1830 – 1920 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Štefan Jasukevič

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 1830 hodin starostou obce Jiřím Kotrbou (dále jen „Předsedající“).
Je přítomno 5 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 Stanislava Kříže, zapisovatele Evu Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Stanislava Kříže, a zapisovatele Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že z posledního 4.zasedání ZO dne 13.7.2017 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. jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva kontrolního a finančního výboru
3. schválení URO č.4
4. schválení záměru na vybudování herních prvků
5. diskuse
6. závěr
Doplnění:
 Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
 Stanovení poplatku za výlepovou plochu
 Schválení směrnice o veřejných zakázkách
 Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
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ZO schvaluje následující program zasedání:

1. jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. zpráva kontrolního a finančního výboru
3. schválení URO č.4
4. schválení záměru na vybudování herních prvků
5. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
6. Stanovení poplatku za výlepovou plochu
7. Schválení směrnice o veřejných zakázkách
8. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
9. diskuse
10. závěr

Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU
Předseda finančního výboru přečetl zprávu z kontroly, která proběhla ve dnech 8.8.-10.8.2017 – bez
závad.(viz.příloha č.4)
Předseda kontrolního výboru se na zasedání omluvil-schválení jeho zprávy se přesouvá na další zasedání.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu finančního výboru .
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (URO) Č. 4
Účetní předložila ke schválení URO č.4, v částce 28 tis.příjem a 20 tis.výdej.Částka 8 tis.bude uložena na bankovní
účet. (Příloha č.5)
ZO schvaluje URO č.4 dle třídění §, v částce28 tis.příjem a20 tis.výdej.Částka 8 tis.bude uložena na bankovní
účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti0
Zdrželi se 0
Usnesení d) bylo schváleno.

4. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU VYBUDOVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ
Předsedající sdělil,že se na něj obracejí rodiče dětí o potřebě dětského hřiště. Herní prvky na stávajícím hřišti jsou
ve špatném stavu a budou se muset odstranit.Předsedající by měl záměr vytvořit nové herní prvky za pomoci
dotačního titulu na prostranství zahrady MŚ,kde herní prvky pro MŠ by byly odděleny plotem a nadále by nebyly
zpřístupněny veřejnosti.
Po debatě se předsedající rozhodl upřesnění podoby a umístění prvků ponechat na další schůzku zastupitelstva a
případně dobrovolných občanů obce.
ZO schvaluje záměr vybudovat nové herní prvky pro děti.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0
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5. SCHVÁLNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.2/2017 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ A NOČNÍM KLIDU
Předsedající předložil zastupitelstvu vyhlášku (Příloha č.6) – po diskusy

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
Výsledek hlasování:
Pro 2
Usnesení f) nebylo schváleno.

Proti1

Zdrželi se2

6. POPLATEK ZA VÝLEPOVOU PLOCHU
Předsedající sdělil, že obdržel dopis od Okresního výboru KSČM v Litoměřicích, kde nás žádají o umožnění
výlepu volebních materiálů. Dle stanoviska ÚDHPSH obce ovšem nemohou stranám a hnutím poskytovat dle
zákona 424/1991 Sb. v platném znění § 18 dary a bezúplatná plnění, proto cena výlepu nemůže být 0 Kč a obce by
si měly v zastupitelstvu rozhodnout, za jakou cenu plochy pronajímají .
Předsedající sdělil, že obec Chotiměř nedisponuje žádnou oficiální výlepovou plochou, proto obec nemůže nic
pronajímat.
Bez hlasování

7. SCHVÁLNÍ SMĚRNICE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE ZÁKONA Č.134/2016 SB.
(Příloha č.7)
ZO schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb. , která nahrazuje směrnici stávající.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

8. SCHVÁLNÍ STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2017-2020
Předsedající sdělil,že návrh byl vyvěšen 10.8.2017 a sejmut 5.10.2017(Příloha č.8)
ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2017-2020. (Příloha č.9)
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

9.DISKUSE







Kdy dojde k odstranění betonových zábran? Předsedající sdělil,že to urgoval u ŘSD-zatím bez úspěchu.
Místostarosta informoval občany,že 18.10.2017 bude v obci kominík. Zájemci nechť se nahlásí na OÚ.
Kope se voda v Opárenském údolí do mlýna-starosta prověří uzavření cyklostezky.
Cesta ke kravínu-oprava?S ŘSD není domluva-opravu bude muset řešit zastupitelstvo.
Kaplička na Opuce-oprava-ŘSD se doposud nevyjádřilo-po diskusi-kaplička je na pozemku p.Grešíka?
nebo obecní? – bez závěru.
Hřbitovní zeď je uvolněná-špatně ukotvená-bylo by vhodné ji zabezpečit-starosta zajistí prověření.

Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1920 hodin.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 5.zasedání
Zápis z konání finančního výboru ze dne 8.8 -10.8.2017.
URO č.4
Obecně závazná vyhláška č.2/2017
Směrnice k zadávání veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb.
Návrh Střednědobý rozpočtový výhled
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled

USNESENÍ Č.5/2017
a).ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Stanislava Kříže, a zapisovatele Evu Eflerovou.
b).ZO schvaluje následující program zasedání
c).ZO schvaluje zprávu finančního výboru .
d).ZO schvaluje URO č.4 dle třídění §, v částce28 tis.příjem a20 tis.výdej.Částka 8 tis.bude uložena na bankovní
účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní
e).ZO schvaluje záměr vybudovat nové herní prvky pro děti.
f).ZO neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
g).ZO schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb. , která nahrazuje směrnici
stávající.
h).ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2017-2020. (Příloha č.9)

Zápis byl vyhotoven dne: 5.10.2017

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Jiří Kotrba

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Stanislav Kříž

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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