ZÁPIS Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 12.4.2018 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1845 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Kotyková Alena

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 5 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 5
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že z posledního 1.zasedáníZO dne 15.2.2018 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).
Zahájení a přivítání, schválení programu
1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva Kontrolního výboru
3. Schválení URO č.2
4. Pověření starosty ke změně provozovatele vodovodu
5. Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2017,schválení závěrečného účtu 2017
6. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2017
7. Převod zisku roku 2017 MŠ do rezervního fondu
8. Schválení opravy části hřbitovní zdi
9. Diskuse
10. Závěr
Doplnění:



Schválení finanční podpory k provozování obchodu s potravinami
Schválení žádosti o příspěvek pro český svaz včelařů
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Předsedající dal hlasovat o navrženém a upraveném programu zasedání.
ZO schvaluje následující program zasedání:
1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva Kontrolního výboru
3. Schválení URO č.2
4. Pověření starosty ke změně provozovatele vodovodu
5. Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2017,schválení závěrečného účtu 2017 obce Chotiměř
6. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2017 obce Chotiměř
7. Převod zisku roku 2017 MŠ Chotiměř do rezervního fondu
8. Schválení opravy části hřbitovní zdi
9. Schválení finanční podpory k provozování obchodu s potravinami
10.Schválení žádosti o příspěvek pro český svaz včelařů
11. Diskuse
12. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2. ZÁPIS Z KONTROLY KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající předal slovo p.Štefanu Jasukevičovi. Ten přečetl zápis z konání kontrolního výboru ze dne 21.3.2018
(Příloha č.4 )
ZO schvaluje zprávu z konání kontrolního výboru ze dne 21.3.2018
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLENÍ ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE (URO) Č. 2
Předsedající předložil k dodatečnému schválení URO č.2, v částce 25 tis.příjem a 20 tis.výdej. Částka 5 tis.bude
uložena na bankovní účet. (Příloha č.5 ) URO č. 2 schválil starosta dne 1.3.2018 na základě schválené kompetence
starosty obce k provádění rozpočtových opatření ze dne 18.9.2015.
ZO dodatečně schvaluje URO č.2 dle třídění §, v částce 25 tis.příjem a 20 tis.výdej.Částka 5 tis.bude uložena na
bankovní účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

4. POVĚŘENÍ STAROSTY KE ZMĚNĚ PROVOZOVATELE
Starosta požádal zastupitelstvo o zplnomocnění převodu práv provozovatele vodovodního řádu a dodávek vody
z obce Velemín na obec Chotiměř , včetně uzavření smluv. Dále starosta požádal k zplnomocnění k uzavření
dohody o provedení práce s. p. Františkem Rychetským ,který provede kontrolu a evidenci majetku na úseku
vodního hospodářství a zabezpečí průběžné vedení evidence majetku na úseku vodního hospodářství,dle zákona
č.274/2001 Sb., v platném znění.

ZO zplnomocňuje starostu k převodu práv provozovatele vodovodního řádu a dodávek vody z obce Velemín na obec
Chotiměř ,včetně uzavření smluv a k uzavření dohody o provedení práce s. p. Františkem Rychetským.
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Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení e) bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

5. ZPRÁVA O VÝSLEDKU Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE CHOTIMĚŘ ZA ROK 2017 KÚ, SCHVÁLENÍ
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2017.

Vše bylo vyvěšeno na úřední desce dne 22.2.2018 Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2017 KÚ
ze dne 21.2.2018 a 22.2.2018 Návrh Závěrečného účtu 2017obce Chotiměř. (viz.příloha č.6).
Bez připomínek.
Výňatek ze zprávy KÚ
D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiměř za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části
C písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiměř za rok 2017
nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok 2017
obce Chotiměř bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení f) bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti0

6. SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE A MŠ ZA ROK 2017
Zastupitelstvu byla předložena Roční účetní závěrka obce a MŠ Chotiměř za rok 2017.
Vše bylo vyvěšeno 22.2.2018. Podrobně k nahlédnutí na OÚ č.p.66 v úředních hodinách.
Součástí účetní závěrky jsou:

1.2. 2018
ch finanční kontroly a kontrolního výboru za rok 2017
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrku obce a MŠ za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7. PŘEVOD ZISKU ROKU 2017 MŠ DO REZERVNÍHO FONDU
Předsedající obce sdělil zastupitelstvu , že zisk MŠ za rok 2017 je 0,- .

8. SCHVÁLENÍ OPRAVY ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI
Předsedající na základě posouzení a návrhu opatření ze dne 15.11.2017 týkající se hřbitovní zdi předložil
zastupitelstvu návrh na provedení opravy její části. Výše nákladů na opravu je odhadována na 400 000,-Kč a proto
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dle směrnice k zadávání veřejných zakázek obce Chotiměř byl podán návrh na stanovení hodnotící komise, která
bude složena ze tří členů zastupitelstva.
Návrh členů hodnotící komise: Jasukevič ,Bouček a Suchý.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje opravu hřbitovní zdi do částky 400 tis. Kč a zastupitele Jasukevič, Bouček a Suchý,jako
členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na její opravu.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

9. SCHVÁLENÍ FINANČNÍ PODPORY K PROVOZOVÁNÍ OBCHODU S POTRAVINAMI
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost ze dne 14.2.2018 o finanční podporu k provozování obchodu
s potravinami. (viz.příloha č.7).
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje finanční podporu k provozování obchodu s potravinami formou nepeněžního plnění
v částce do 10 000,- Kč a to formou odvozu a likvidací odpadu,který vznikl majitelům prodejny v rámci rekonstrukce
objektu.(Odvoz a likvidaci odpadu zajistí Vl.Bouček).
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení ch) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

10.SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK PRO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost ze dne 15.3.2017 o finanční příspěvek pro Český svaz včelařů.
(viz.příloha č.8).
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje finanční příspěvek pro Český svaz včelařů v částce 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce
k sepsání smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení i) bylo schváleno.

Proti 1

Zdrželi se 0

11.DISKUSE
Nikdo se nepřihlásil.
12.ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1845 hodin.

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 2.zasedání
Zápis z konání kontrolního výboru ze dne 21.3.2018
URO č.2
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2017 KÚ a Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Žádost o finanční podporu ze dne 14.2.2018
Žádost o finanční příspěvek Český svaz včelařů za dne15.3.2017
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USNESENÍ Č.2/2018
a)ZO jmenuje ověřovateli zápisu Martina Suchého, Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
b)ZO schvaluje následující program zasedání
c) ZO schvaluje zprávu z konání kontrolního výboru ze dne 21.3.2018.
d) ZO dodatečně schvaluje URO č.2 dle třídění §, v částce 25 tis.příjem a 20 tis.výdej.Částka 5 tis.bude uložena na
bankovní účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní.
e) ZO zplnomocňuje starostu k převodu práv provozovatele vodovodního řádu a dodávek vody z obce Velemín na
obec Chotiměř ,včetně uzavření smluv a k uzavření dohody o provedení práce s. p. Františkem Rychetským.
f) Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu obce
Chotiměř za rok 2017 bez výhrad.
g) ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrku obce a MŠ Chotiměř za rok 2017.
h) ZO obce Chotiměř schvaluje opravu hřbitovní zdi do částky 400 tis. Kč a zastupitele Jasukevič,Bouček a
Suchý,jako členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na její opravu.
ch) ZO obce Chotiměř schvaluje finanční podporu k provozování obchodu s potravinami formou nepeněžního plnění
v částce do 10 000,- Kč a to formou odvozu a likvidací odpadu,který majitelům prodejny vznikl v rámci rekonstrukce
objektu.(Odvoz a likvidaci odpadu zajistí Vl.Bouček).
i) ZO obce Chotiměř schvaluje finanční příspěvek pro Český svaz včelařů v částce 5 000,- Kč a pověřuje starostu
obce k sepsání smlouvy.

Zápis byl vyhotoven dne: 12.4.2018

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Jiří Kotrba

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

Martin Suchý

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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