ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ , KONANÉHO DNE 15.02.2018 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1900 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 Stanislava Kříže, zapisovatele Evu Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Stanislava Kříže, 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 7.zasedání ZO dne 21.12.2017 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 finančního výboru
3. oznámení o kácení stromů
4. informace o změně provozovatele vodovodu
5. diskuse
6. závěr
Doplnění:
•
•
•
•
•

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
Schválení provozování hospodářské činnosti obce Chotiměř
Informace o hospodářském výsledku MŠ
Schválení žádosti o poskytnutí dotace
Schválení URO č.1

Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
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1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva finančního výboru
3. Oznámení o kácení stromů
4. Informace o změně provozovatele vodovodu a schválení provozování hospodářské činnosti obce Chotiměř
5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
6. Informace o hospodářském výsledku MŠ
7. Schválení žádosti o poskytnutí dotace
8. Schválení URO č.1
9. Diskuse .
10. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU
Předseda finančního výboru Stanislav Kříž přečetl zprávu z kontroly,která proběhla ve dnech 6 – 8 .2.2018
(viz.příloha č.4)
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu finančního výboru výboru .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. OZNÁMENÍ O KÁCENÍ STROMŮ
Předsedající předložil zastupitelstvu posudek o nevyhovujícím zdravotním stavu dvou kaštanů rostoucích na
p.č.530/2 v katastru obce Chotiměř což je vlastně na návsi . (viz.příloha č.5)
Tyto kaštany budou pokáceny a bude provedena náhradní výsadba.
4. INFORMACE O ZMĚNĚ PROVOZOVATELE A SCHVÁLENÍ PROVOZOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI OBCE
CHOTIMĚŘ
Předsedající oznámil ,že v letošním roce dojde ke změně provozovatele našeho vodovodu , o který se v současné
době starají komunální služby obce Velemín .Tyto zajišťují údržbu vodovodu , odečty vodoměrů a veškerou
administrativu s tímto spojenou.
Tyto služby pro obec Chotiměř v budoucnu nemohou komunální služby obce Velemín vykonávat a obec si musí
zajistit provoz obecního vodovodu a služby tímto spojené.
Přítomen na zasedání zastupitelstva byl starosta obce Velemín p.Křivánek ,který sdělil podrobnosti ohledně
ukončení služeb spojené s dodávkou vody.KS Velemín mají připravenou smlouvu o dodávce vody pro obec
Chotiměř a byl předběžně stanoven termín předání k 30.4.2018.
K přerušení dodávky vody pro občany obce Chotiměř NEDOJDE.Obec Chotiměř dá svým občanům na vědomí
podrobnosti,ohledně uzavření smlouvy s obcí Chotiměř o dodávce pitné vody a s tím spojené nové zálohové platby
apod.
Předsedající sdělil zastupitelstvu nutnost zavedení hospodářské činnosti obce Chotiměř a zažádání o živnostenské
oprávnění na MÚ Lovosice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje hospodářskou činnost obce Chotiměř a pověřuje starostu k zažádání živnostenského oprávnění a s tím
spojeným úkonům. .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0
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5. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení o smlouvu mezi obcí Chotiměř a obcí Velemín o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. (viz.příloha č.6)
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí Velemín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

6.INFORMACE O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU MŠ
Předsedající oznámill zastupitelstvu hospodářský výsledek MŠ v celkové výši 0,- Kč.
7 .SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SPOLEK PRO CHOTIMĚŘ Z.S.
Předsedající předložil žádost o dotaci od spolku PRO CHOTIMĚŘ z.s. v částce 20 tis.Kč na rok 2018 za účelem
zajištění veřejné úklidové akce v našem katastru ,dále na přípravu projektu Strom Sousedství a na zajištění
rozsvícení vánočního stromu.
(Příloha č.7).
(Poznámka zapisovatelky…Spolek byl založen v roce 2017 IČO:01848950).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje fin. dotaci 20 tis. Kč spolku PRO CHotiměř z.s. na rok 2018 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Částka 20 tis.Kč bude zahrnuta do URO č.1.Bude zpracována Veřejnoprávní smlouva – zajistí starosta.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti0 Zdrželi se 0
Usnesení f) bylo schváleno
8. SCHVÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (URO) Č. 1)
Účetní předložila ke schválení URO č.1, v částce 123 900,-Kčs.příjem a 118 000,-Kč .výdej.Částka 5 900 Kč bude
uložena na bankovní účet. (Příloha č.8)
Návrh usnesení:
ZO schvaluje URO č.5 dle třídění §, v částce 123 900 Kč příjem a 118 000 Kč .výdej.Částka 5 900 Kč bude uložena
na bankovní účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

9.DISKUSE
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1900 hodin.
Přílohy zápisu:
1.

Prezenční listina zastupitelů
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezenční listina hostů
Pozvánka na 1.zasedání ,doložka o zveřejnění
Zápis z konání finančního výboru ze dne 6 – 8.2.2018.
Posudek na stromy
Smlouva o smlouvě budoucí
Žádost PRO Chotiměř
URO č.1,doložka o zveřejnění

USNESENÍ Č.1/2018
a)ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Stanislava Kříže a zapisovatele Evu Eflerovou.
b)ZO schvaluje program zasedání
c)ZO schvaluje zprávu finančního výboru .
d)ZO schvaluje hospodářskou činnost obce Chotiměř a pověřuje staarostu k zažádání živnostenského oprávnění a
s tím spojeným úkonům.
e) ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obcí Velemín a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

f) ZO schvaluje fin. dotaci 20 tis. Kč spolku PRO CHotiměř z.s. na rok 2018 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Částka 20 tis.Kč bude zahrnuta do URO č.1.Bude zpracována Veřejnoprávní smlouva – zajistí starosta.
g) ZO schvaluje URO č.5 dle třídění §, v částce 123 900 Kč příjem a 118 000 Kč .výdej.Částka 5 900 Kč bude
uložena na bankovní účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Zápis byl vyhotoven dne: 15.2.2018

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Jiří Kotrba

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Stanislav Kříž

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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