ZÁPIS Z 5.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ, KONANÉHO DNE 30.8.2018 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1815 hodin

Přítomni:

Jiří Kotrba ,Vladimír Bouček, Štefan Jasukevič, Martin Suchý
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 Vladimíra Boučka a Martina Suchého, zapisovatele Evu Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Martina Suchého, 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 12.7.2018 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 smlouvy o spoluužívání sběrného dvora
4. Schválení výměny vodoměrů
5. diskuse
6. závěr

Doplnění:

• Schválení finanční odměny za práci členovi finančního výboru
• Pověření starosty k zahájení příprav na výstavbu čističky odpadních vod

Předsedající dal hlasovat o navrženém a upraveném programu zasedání.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Schválení smlouvy o spoluužívání sběrného dvora
4. Schválení výměny vodoměrů
5. Schválení finanční odměny za práci členovi finančního výboru
6. Pověření starosty k zahájení příprav na výstavbu čističky odpadních vod
7. diskuse
8. závěr
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z KONTROLY KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající předal slovo p.Š.Jasukeviči .Ten přečetl zápis z konání kontrolního výboru ze dne:16.7.2018 .
Bez závad.
(Příloha č.4).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu z konání kontrolního výboru ze dne 16.7.2018
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLENÍ SMLOUVY S OBCÍ VELEMÍN O VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o spoluužívání sběrného dvora v obci Velemín.
.Se smlouvou bylo zastupitelstvo seznámeno a pověřuje starostu k podpisu smlouvy (Příloha č.5)
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o využívání sběrného dvora v obci Velemín a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

4. SCHVÁLENÍ VÝMĚNY NEVYHOVUJÍCÍCH VODOMĚRŮ U ODBĚRATELŮ PITNÉ VODY Z ŘÁDU
Z důvodu častých stížností na úkap vodoměrů ,zarezlost, chybná montáž, stáří vodoměrů,absence dokumentace k
vodoměrům apod. z řad obyvatelstva při sepisování smluv o dodávce pitné vody,místostarosta předložil
zastupitelstvu návrh na hromadnou výměnu vodoměrů. Byla oslovena fy Ronica s r.o. z Teplic a předložila nabídku:
(Příloha č.6 )Výměna vodoměrů by měla proběhnout v průběhu říjen-listopad 2018.
1.

výměna bytového vodoměru za použití staršího repasovaného měřidla
cena cca 280Kč za kus s odkupem starého měřidla odhadované náklady
celkem za asi 110 měřidel jsou 30.800 Kč bez DPH

2. výměna bytového vodoměru za použití nového antimagnetického měřidla cca
350Kč za kus s odkupem starého měřidla odhadované náklady celkem za asi 110
měřidel jsou 38.500 Kč bez DPH
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3. výměna bytového vodoměru za použití nového rádiového elektronického antimagnetického
měřidla cca 650 za kus to je za 71.500.-Kč 110 Kusů
Po diskusi.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výměnu bytových vodoměrů fy Ronica s r.o. Teplice za použití nového rádiového elektronického
antimagnetického měřidla cca 650 za kus to je za 71.500.-Kč / 110 Kusů.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

5. SCHVÁLENÍ FINANČNÍ ODMĚNY
Předseda finančního výboru Stanislav Kříž navrhl finanční odměnu p.Hřebíkové ve výši 1.000,-Kč za práci člena
finančního výboru v roce 2018.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční odměnu p.Hřebíkové ve výši 1.000,-Kč za práci člena finančního výboru v roce 2018.Odměna
bude vyplacena ve výplatním termínu za 8/2018.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

6 .POVĚŘENÍ STAROSTY
Předsedající po diskusi s p.Rycheckým ,který pro obec zajišťuje chod vodního hospodářství v Chotiměři, požádal
zastupitelstvo o souhlas k zahájení příprav na výstavbu čističky odpadních vod v Chotiměři

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k zahájení příprav na výstavbu čističky odpadních vod v Chotiměři.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7.DISKUSE
8.ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1815 hodin.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 5.zasedání
zápis z konání kontrolního výboru ze dne:16.7.2018
Smlouvu o využívání sběrného dvora v obci Velemín
Cenová nabídka fy Ronica s r.o. z Teplic
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USNESENÍ Č.5/2018
a) ZO jmenuje ověřovateli zápisu Vladimíra Boučka a Martina Suchého a zapisovatele Evu Eflerovou.
b) ZO schvaluje program zasedání
c) ZO schvaluje zprávu z konání kontrolního výboru ze dne 16.7.2018
d) ZO schvaluje Smlouvu o využívání sběrného dvora v obci Velemín a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
e) ZO schvaluje výměnu bytových vodoměrů fy Ronica s r.o. Teplice za použití nového rádiového elektronického
antimagnetického měřidla cca 650 za kus to je za 71.500.-Kč / 110 Kusů.
f) ZO schvaluje finanční odměnu p.Hřebíkové ve výši 1.000,-Kč za práci člena finančního výboru v roce
2018.Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za 8/2018.
g) ZO pověřuje starostu obce k zahájení příprav na výstavbu čističky odpadních vod .

Zápis byl vyhotoven dne: 30.8.2018

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

Vladimír Bouček

______________________

_____________

Martin Suchý

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________

Jiří Kotrba
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