ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTIMĚŘ , KONANÉHO DNE 12.7.2018 V 18.00HODIN

Místo konání:

Zasedací místnost Obecního úřadu, Chotiměř čp. 66

Čas konání:

1800 – 1830 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Kotyková Alena , Martin Suchý

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“).
Jsou přítomni 4 členové 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 Stanislava Kříže a Štefana Jasukeviče, zapisovatele Evu Eflerovou.
Návrh usnesení:
ZO jmenuje ověřovateli zápisu Stanislava Kříže a Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že z posledního 3.zasedáníZO dne 26.4.2018 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. Schválení výše vodného pro rok 2018
3. Schválení reklamačního řádu obce pro dodávku pitné vody
4. Schválení obchodních podmínek pro dodávku pitné vody
5. Projednání smlouvy o dodávce pitné vody
6. Schválení kontroly finančního výboru
7. diskuse
8. závěr
Doplnění:

• Schválení čerpání financí rez. Fondu MŠ k nákupu skluzavky MŠ
• Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období
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Předsedající dal hlasovat o navrženém a upraveném programu zasedání.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program zasedání:
1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení výše vodného pro rok 2018
3. Schválení reklamačního řádu obce pro dodávku pitné vody
4. Schválení obchodních podmínek pro dodávku pitné vody
5. Projednání smlouvy o dodávce pitné vody
6. Schválení kontroly finančního výboru
7. Schválení čerpání financí rez. fondu MŠ k nákupu skluzavky MŠ
8. Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období
9. diskuse
10. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

2.SCHVÁLENÍ VÝŠE VODNÉHO PRO ROK 2018
Předsedající: Cena vodného byla vypočtena dle přílohy č.19 k vyhlášce č 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství na
42,94 Kč za m3,
V kalkulaci zatím není počítáno s náklady na obnovu, neboť majetek ještě není zapsaný, tzn. není známa jeho cena.
S ohledem na to, že i bez těchto nákladů vychází cena na 43,- Kč/m3 předpokládám, že nebude tvořit významnou
část prostředků na obnovu v rámci vodného a že prostředky budou tvořeny z rozpočtu obce. Doporučuji tedy
schválit vodné včetně DPH ve výši 43 - 45 Kč/m3.
Rád bych zdůraznil, že rozdíl mezi objemem vody předávané a vody fakturované negativně ovlivňuje cenu vody .
Musíme zjistit, kde je problém. Ve vodoměrech ? nebo je možné, že někde na síti dochází k únikům vody. Do
budoucna proto doporučuji prověřit kvalitu sítě a investovat do případných oprav (obnovy starých částí řadů).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši vodného pro rok 2018 v částce 45,-Kč/m3
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení c) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

3. SCHVÁLNÍ REKLAMAČNÍHO ŘÁDU OBCE CHOTIMĚŘ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY Z VODOVODU SLOUŽÍCÍHO
VEŘEJNÉ POTŘEBĚ

Reklamační řád byl zastupitelstvu doložen k prostudování s předstihem e-mailem. Bez připomínek. (Příloha č.4 )
Návrh usnesení:
ZO schvaluje „REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCE CHOTIMĚŘ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY Z VODOVODU SLOUŽÍCÍHO VEŘEJNÉ
POTŘEBĚ“
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení d) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

4. SCHVÁLNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBCE CHOTIMĚŘ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY Z VODOVODU SLOUŽÍCÍHO
VEŘEJNÉ POTŘEBĚ

Obchodní podmínky byly zastupitelstvu doloženy k prostudování s předstihem e-mailem.
Bez připomínek. (Příloha č. 5 )
Návrh usnesení:
ZO schvaluje „OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCE CHOTIMĚŘ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY Z VODOVODU SLOUŽÍCÍHO VEŘEJNÉ
POTŘEBĚ“
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení e) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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5. PROJEDNÁNÍ SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY
Smlouva byla zastupitelstvu doložena k prostudování s předstihem e-mailem.
Bez připomínek. (Příloha č.6 )

Návrh usnesení:
ZO schvaluje „SMLOUVU O DODÁVCE PITNÉ VODY“
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení f) bylo schváleno.

Proti0

Zdrželi se 0

6 SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající předal slovo p.S.Křížovi, ten přečetl zápis z konání finančního výboru ze dne:7. – 10.5.2018 .
Bez závad.
(Příloha č.7).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 7. – 10.5.2018
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení g) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7. SCHVÁLENÍ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU MŚ
Předsedající obce předložil ZO ke schválení žádost ředitelky MŠ (Příloha č.8) o možnost čerpání finančních
prostředků z rezervního fondu na zakoupení a instalaci herního prvku svahové skluzavky a dvou pérových houpadel
v celkové hodnotě 50 tis.Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje čerpání finančních prostředků dle žádosti ředitelky MŠ Chotiměř na nákup a instalaci požadovaných
herních prvků.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení h) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

8. STANOVENÍ POČTU ZASTUPITELŮ PRO PŘÍŠTÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Předsedající obce předložil ZO návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018- 2022
v počtu 7 členů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 v počtu 7. členů
Výsledek hlasování:
Pro 4
Usnesení ch) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

9.DISKUSE
Diskuse-předsedající seznámil přítomné s časovým plánem sepsání smluv o dodávce pitné vody s občany Chotiměře
s možností zálohových plateb za vodu a zodpověděl konkrétní položené dotazy.
-

(Po konečném vyúčtování vody od obce Velemín ,budou obci Chotiměř předány čísla vodoměrů a
odběratelů…následně občané budou písemně informováni o domluvení termínu,kdy budou zváni na
OÚ Chotiměř k sepsání Smlouvy o dodávce pitné vody.

K sepsání smlouvy bude nutné znát:
• číslo bankovního účtu – ze kterého budou zasílány zálohové platby (první zálohová platba by měla
proběhnout až v 9/2018)
• telefonní kontakt – pro případnou rychlejší komunikaci
• e-mailovou adresu – pokud občan bude preferovat zasílání vyúčtování e-mailem
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• k dispozici bude též tiskopis na plnou moc k pověření sepsání smlouvy za dodávku vody (bude se týkat
např. starších nebo nemohoucích občanů ,za které bude možno na základě plné moci pověřit jiného
rodinného příslušníka k sepsání a podpisu smlouvy)
-

Vzhledem k vysokým poplatkům obce za inkasní platby, které by se v budoucnu mohly projevit na
zdražování vody, bude obec preferovat zálohové platby za vodu nastavením trvalého příkazu občany
s následným doplatkem či vrácením financí, při ročním zúčtování.

-

V případě, že občan nedisponuje bankovním účtem, bude to individuálně domluveno. (Např.1x
zálohová platba složená na bankovní účet obce a 1x konečné vyúčtování za roční odběr vody…případně
pouze 1x konečné vyúčtování za roční odběr vody- úhrada - hotovostní vklad - na bankovní účet obce.)

-

Hotovostní platba na OÚ Chotiměř – zálohová, přeplatková nebo doplatková – NENÍ MOŽNÁ (pouze
bankovní)
Ostatní případné dotazy budou řešeny individuálně.

10.ZÁVĚR
Předsedající Jiří Kotrba poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZO v 1830 hodin.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezenční listina zastupitelů
Prezenční listina hostů
Pozvánka na 4.zasedání
Reklamační řád Obce Chotiměř pro dodávku pitné vody z vodovodu sloužící veřejné potřebě
Obchodní podmínky Obce Chotiměř pro dodávku pitné vody z vodovodu sloužící veřejné potřebě
Smlouva o dodávce pitné vody
Zápis z kontroly finančního výboru
Žádost ředitelky MŠ
Plná moc - vodné

USNESENÍ Č.4/2018
a ) ZO jmenuje ověřovateli zápisu Stanislava Kříže, Štefana Jasukeviče, a zapisovatele Evu Eflerovou.
b) ZO schvaluje program zasedání
c) ZO schvaluje výši vodného pro rok 2018 v částce 45,-Kč/m3
d) ZO schvaluje „REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCE CHOTIMĚŘ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY Z VODOVODU SLOUŽÍCÍHO VEŘEJNÉ
POTŘEBĚ“
e) ZO schvaluje „OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCE CHOTIMĚŘ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY Z VODOVODU SLOUŽÍCÍHO
VEŘEJNÉ POTŘEBĚ“
f) ZO schvaluje „SMLOUVU O DODÁVCE PITNÉ VODY“
g) ZO schvaluje zprávu z konání finančního výboru ze dne 7. – 10.5.2018
h) ZO schvaluje čerpání finančních prostředků dle žádosti ředitelky MŠ Chotiměř na nákup a instalaci
požadovaných herních prvků.
Ch ZO schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 v počtu 7. členů
Zápis byl vyhotoven dne: 12.7.2018

Starosta:

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Jiří Kotrba

Stanislav Kříž

PODPIS

DATUM

______________________

_____________

______________________

_____________

Štefan Jasukevič

______________________

_____________

Eva Eflerová

______________________

_____________
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