ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26.4.2018 V

18.00 HOD.

Místo konání : Zasedací místnost Obecního úřadu Chotiměř čp.66
Čas konání : 18.00 h. – 18.30 h.
Přítomní : Jiří Kotrba ,Vladimír Bouček,Stanislav Kříž,Štefan Jasukevič,Martin Suchý
Omluveni : Alena Kotyková
1.ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ,SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř bylo řádně v termínu svoláno a vyvěšeno.
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 h .starostou obce Jiřím Kotrbou(dále jen předsedající)
Je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6 členů , takže zasedání zastupitelů obce je
dle § 92 odst. 3 zákona o obcích je usnášeníschopné.
JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE

Předsedající navrhl určit ověřovatele
Kříže,zapisovatelem p.Pavla Klímu

zápisu

p.Vladimíra

Boučka

a

p.Stanislava

-Návrh usnesení :
ZO jmenuje ověřovateli zápisu p.Vladimíra Boučka a p.Stanislava Kříže a zapisovatelem p.Pavla
Klímu
Výsledek hlasování : Pro – 5, Proti – 0,Zdržel se – 0
Usnesení a)bylo schváleno
Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že z posledního 2.zasedání ZO dne 12.4.2018 byl pořízen zápis dle §95 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.
Zahájení a přivítání,schválení programu
1)Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2)Přijetí obce do SMO ČR (Svaz měst a obcí České republiky)
3)Diskuse
4)Závěr
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)

Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Přijetí obce do SMO ČR (Svazu měst a obcí České republiky)
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování : Pro – 5,Proti – 0,Zdržel se – 0
Usnesení b) bylo schváleno
2.PŘIJETÍ OBCE DO SMO ČR
Předsedající navrhl ZO podat přihlášku(příloha č.1),aby obec byla přijata do SMO ČR(Svazu
měst a obcí České republiky).Dal k tomu informaci,že obec bude mít výhodu společného
zajištění např.při právní pomoci obci(právní poradenství),dále např.při zajištění GDPR(Obecné
zajištění o ochrany osobních údajů),kdy při pomoci SMO ČR, toto zajištění podle velikosti obce
vyjde o 10 000 – 50 000.-Kč levněji.Přijetí je podmíněno jednorázovým příspěvkem 2 200.-Kč a
ročním příspěvkem 1.80.-Kč za obyvatele.
Výsledek hlasování : Pro-5,Proti-0,Zdržel se – 0
Usnesení c)bylo schváleno

3. DISKUSE
P.Rejzek Jiří – Stav převzetí vodovodního řádu
Odpovídá starosta – dosud spravuje obec Velemín, od 1.7.2018 vodovodní řád přejde pod správu
obce,cena vody bude asi ve stejné výši jako dosud, právní kroky legalizace jsou zajištěny,bude se
nutno vypořádat s úniky vody a černými odběry.

4. ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 18.30 hod.

PŘÍLOHY ZÁPISU

1.Presenční listina zastupitelů
2.Presenční listina hostů
3.Pozvánka na 3.zasedání
4.Přihláška do Svazu měst a obcí
USNESENÍ Č.3/2018
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a)ZO jmenuje ověřovateli zápisu p.Vladimíra Boučka a p. Stanislava Kříže,zapisovatele p.Pavla
Klímu
b)ZO schvaluje následující program zasedání
c)ZO schvaluje vstup obce do SMO ČR(Svaz měst a obcí České republiky) a ukládá starostovi
podat přihlášku
Zápis byl vyhotoven dne 26.4.2018

Podpis :

Datum:

Starosta :

Jiří Kotrba

.……………………….

..………………

Ověřovatelé zápisu :

Vladimír Bouček

………………………..

………………..

Stanislav Kříž

………………………..

………………...

Pavel Klíma

……………………….

…………………

Zapisovatel :
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