Zápis 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř
konaného dne 14.12.2018 od 18.00 hod.

místo konání: Obecní úřad Chotiměř – zasedací místnost
čas konání: 18.00 hodin
přítomni: 6
omluveni: 1
hosté: dle prezentační listiny
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Chotiměř (dále též jako“ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod
starostou p. Jakubem Wajshajtlem (dále jako „předsedající“).
Přesedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1
zák.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění konalo do 15-ti dnů ode dne uplynutí pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasovací lhůta uplynula dne: 19.10.2018,.žádný návrh
podán nebyl). Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na desce Obecního úřadu Chotiměř
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 6.12.2018.do 14.12.2018.Současně
byla vedena na „elektronické úřední desce“.(Příloha č.3)
Na úvod sdělil, že zastupitelka p. Alena Kotyková podala ke dni 1.11.2018 písemnou rezignaci na
mandát zastupitele. Na její místo nastupuje náhradník téže politické strany v pořadí podle § 45 odst.5
zákona o volbách do zastupitelstev obcí,kterým je paní Jitka Macháčková,která nyní složí slib.
Před zahájením zasedání bylo novou členkou zastupitelstva obce (při prezenci), předloženo starostovi
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb.,o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.
Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval novou členku zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil novou členku zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený v
§ 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Chotiměř a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ A vyzval p. Jitku Macháčkovou, novou členku zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Nová členka zastupitelstva neodmítla složit slib.

Přesedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Renatu Johanovskou a p. Zdeňka Vrbu
a zapisovatele p. Pavla Klímu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápis p. Renatu Johanovskou a p. Zdeňka Vrbu a
zapisovatele p. Pavla Klímu
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:
Usnesení č.1/. Bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal návrh na doplnění
programu o body: 11) Schválení roční finanční výpomoci tělesně postiženým a odměny za práci a 12).
Zpráva Finančního výboru. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující upravený program zasedání:
1). Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2). Složení slibu nového člena zastupitelstva obce p. Jitky Macháčkové
3). URO č.4
4). Schválení rozpočtu MŠ Chotiměř na r.2019
5).Schválení rozpočtu obce na r.2019
6).Schválení ročních odměn členům JSDH
7).Dodatečné schválení dohod o provedení práce se zastupiteli OU
8).Volba inventarizační komise a přidělení jednotlivých obvodů inventarizace
9).Schválení darů pro ZŠ Velemín a Hospic Sv. Štěpána Litoměřice
10).Schválení přijetí daru pro MŠ Chotiměř
11).Schválení roční finanční výpomoci tělesně postiženým a odměn za práci.
12). Schválení zprávy Finančního výboru
13). Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:
Usnesení č.2/. Bylo schváleno.

0 Zdrželi se: 0
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3.) Schválení úpravy rozpočtu obce (ÚRO č.4)
Účetní předložila ke schválení ÚRO č.4 v částce příjem
271 200,- a výdej –1 041 000,- . Částka 1 312 200,- bude uložena ne bankovní účet.

(Příloha č.4.)

ZO schvaluje URO č.4 dle třídění §, v částce 271 200,-. příjem a –1 041 000,- výdej. Částka 1 312 200,bude uložena na bankovní účet.Položkové třídění je v kompetenci účetní
Výsledek hlasování : Pro : 6
Usnesení č.3/. bylo schváleno

Proti :

0 Zdržel se : 0

4.) Schválení rozpočtu MŠ na r. 2019
Ředitelka MŠ předložila ke schválení rozpočet školky na r.2019.Návrh rozpočtu byl vyvěšen v elektronické
i fyzické podobě od 29.11. 2018. K návrhu nebyly vzneseny ve stanovené lhůtě připomínky.
Příjmy: 250 tis. od obce (požadavek – ZO schvaluje)
Výdaje: 250 tis.
Rozpočet z příspěvku obce a výdajů MŠ je vyrovnaný. Podrobnější rozpis příjmů z KÚ, vlastní činnosti a
výdajů viz. (příloha č.5)
Výsledek hlasování: Pro : 6
Usnesení č.4/. Bylo schváleno

Proti :

0

Zdržel se:

0

5.) Schválení rozpočtu obce na r.2019
Předsedající dává ke schválení rozpočet obce na r.2019, jehož návrh byl zveřejněn na webových
stránkách obce a úřední desce od 29.11. 2018 do 14.12. 2018 dle zákona. Ve stanovené lhůtě nebylo
k návrhu rozpočtu žádných připomínek.
Předsedající předkládá návrh na schodkový rozpočet na r.2019 v částce příjmů 6 804,-tis. a výdej 8 504,tis. Schodek ve výši 1 700,-tis. bude financován z nahospodařených financí minulých let.
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2019 proběhne dle závazných ukazatelů rozpočtu dle tabulky
v tabulkové části materiálu. “Návrh rozpočtu na rok 2019“ a „Tabulková část“ (Příloha č.6). Rozpis
schváleného schodkového rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhl. č.323/2002 Sb. je
v kompetenci účetní.
ZO schvaluje schodkový rozpočet na rok 2019 bez připomínek
Výsledek hlasování : Pro : 6
Usnesení č.5/. Bylo schváleno

Proti :

0
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Zdržel se : 0

6.) Roční odměny členům JSDH
Předsedající předkládá ZO návrh odměn jednotlivým členům JSDHO dle Rozpisu odměn v celkové výši
25 000,- (Příloha č.7)
K předloženému návrhu byly/nebyly vzneseny připomínky
ZO schvaluje výplatu odměn členům JSDH dle návrhu ve výši 25 000,Výsledek hlasování: Pro : 5
Usnesení č.6/. Bylo schváleno

Proti :

0

Zdržel se:

1

7.) Dodatečné schválení dohody o provedení práce zastupiteli
Předsedající předkládá ZO k dodatečnému schválení Dohody o provedení práce zastupiteli obce.
Týkají se pana Vladimíra Boučka a pana Štefana Jasukeviče ve věci údržby obecního majetku, resp. svozu
odpadu.
K předloženému návrhu dodatečného schválení Dohod o provedení práce zastupiteli obce nemá ZO
námitek a schvaluje je.
Výsledek hlasování: Pro :
5
Usnesení č.7/. Bylo schváleno

Proti :

0

Zdržel se :

1

8.) Volba inventarizační komise a přidělení jednotlivých obvodů k inventarizaci
Předsedající předkládá Plán inventur na r.2018 ze dne 1.12.2018, se započetím inventur dne 14.12.2018
a ukončení dne 31.12.2018.Členové Inventarizační komise viz. Příloha č.1 k Plánu inventur.
ZO má k Předloženému plánu inventur na r.2018 námitky a navrhuje změnu p.Semerád,a p.Macháčková
inventarizace v hasičské zbrojnici,p.Rejzek inventarizace OÚ a prostranství.Přepracovanou přílohu Plánu
inventur ZO schvaluje. (Příloha č.8)
Výsledek hlasování: Pro : 6
Usnesení č.8/. Bylo schváleno

Proti:

0

Zdržel se : 0

9.) Schválení peněžního daru pro ZŠ Velemín a Hospic Sv. Štěpána Litoměřice
Předsedající předkládá ZO návrh na poskytnutí peněžního daru z prostředků obce
- Pro Základní školu Velemín ve výši 20 000,- Pro Hospic Sv. Štěpána Litoměřice ve výši 10 000,Finanční dary budou vyplaceny na základě podepsaných darovacích smluv oběma stranami.
ZO nemá námitek a poskytnutí finančních darů schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro :

6

Proti :

0
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Zdržel se :

0

Usnesení č.9/. Bylo schváleno

10.) Schválení přijetí daru pro MŠ Chotiměř
Ředitelka MŠ Chotiměř prostřednictvím předsedajícího předkládá ZO ke schválení příjem finančního
daru od fy.Kámen Zbraslav ve výši 5 000.-Kč. (Příloha č.9)
ZO nemá námitek vůči přijetí daru ve výši 5 000.-Kč a schvaluje ho.
Výsledek hlasování: Pro :
6
Usnesení č.10/. Bylo schváleno

Proti:

0

Zdržel se : 0

11.) Schválení roční sociální finanční výpomoci tělesně postiženým a odměn.
Předsedající navrhl ZO ke schválení každoroční finanční sociální příspěvek tělesně postiženým a odměn
za práci dle rozpisu v celkové výši 9000 Kč. (příloha č.10).
ZO nemá námitek a schvaluje příspěvky a odměny dle rozpisu.
Výsledek hlasování: Pro : 6
Usnesení č.11/. Bylo schváleno

Proti :

0

Zdržel se : 0

12.) Zpráva z kontroly Finančního výboru
Předseda Finančního výboru pan Bc. Zdeněk Vrba přednesl zprávu z provedené kontroly Finančního
výboru. (příloha č.11)
Předsedající dal prostor k připomínkám. Vzhledem k tomu, že žádné nejsou ZO schvaluje zprávu
z provedené kontroly FV.
Výsledek hlasování : Pro :
6
Usnesení č.12/. Bylo schváleno

Proti :

0

Zdržel se : 0

13.) Diskuse
- p.Douda – ke zprávě kontrolního výboru vyšší výdaje.
- p.Klíma – ve 3.čtvrtletí proti rozpočtu přichází méně financí z RUD,což je prakticky stálý jev
v příjmech,je proto nutná úprava rozpočtu a převodu finančních prostředků.Podrobný návrh ÚRO byl
vyvěšen a schválen ZO 27.10.2018.Je přílohou č.4 zápisu z tohoto zasedání.
- p.starosta - oznámil o nemoci účetní paní Eflerové ,žádal o časovou toleranci při účetních úkonech při
zastupování náhradní účetní,která se hledá.Informoval o vydávání zdravotní dokumentace MUDr.Kláta
ve středu 19.12.2019 od 13.00 – 15.00 v ordinaci ve Velemíně.Dále informoval o přijetí dotace pro JSDH
ve výši 70 000,- Kč na neinvestiční výdaje.
- p.Bouček – upozorňuje na platbu za odpady do konce února 2019.Zbývající vodoměry se budou měnit
7.3. a 8.3.2019,zbývá vyměnit u 23 lidí a včas to ještě oznámí.
- p.Hladová – navrhuje, aby OÚ přijal pracovníka,který by pracoval pro obec
-p.starosta – ano,je to v plánu,zejména je potřeba pracovník na úklid a ošetření veškerých prostranství
obce.
- p.Hladová – chtěla by,aby byla vyřešena dopravní situace u vjezdu do opárenského údolí a parkování
před hasičskou zbrojnicí.Jezdí se zde rychle a doprava je tam vyšší,hrozí nebezpečí úrazu.
5

- p.starosta – ano chceme to řešit,zvažuje se znovu instalace zábran,instalace značení,máme v plánu
rekonstrukci návsi a prostranství před has.zbrojnicí,kde se tím pádem bude řešit i parkování.U vjezdu do
údolí je zákaz,budem zvažovat vjezd na povolení.
- p.Kotyková – připomíná jak toto kontrolovat,např.klíče pro složky záchranného systému.
- p.Semerád – zda nevyužít pro parkování prostranství u pily,nádraží – jedná se o pozemek dráhy
- p.starosta – je rád,že se zvyšuje cestovní ruch,což je dobré pro oživení obce,pro obchod i hostinec,bude
se brát v úvahu i placené parkovné
-p.Douda – vyřešit špatné parkování u autobusové zastávky.
- p.starosta – parkování řešit v návaznosti na rekonstrukci návsi.
- p.Douda – kvituje,že v rozpočtu se pamatuje na rekonstrukci památek.
- p.starosta – připomíná oltářík kapličky,který je jedním z mála unikátů,křížek na pozemku p.Grešík,který
by se podílel i darem na jeho rekonstrukci,při rekonstrukci Božích muk je potřeba vyřešit pozemek ne
kterých stojí.
- p.Šupolík – ptá se na platnost nálepky na popelnici.
- p.Bouček – platí do 31.3.2019,je na to smlouva

Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání,popřál klidné a spokojené vánoce a mnoho
zdraví a štěstí do Nového roku.
Zasedání končí v 19 30 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst.1 Zákona o obcích
4) URO č.4
5) Rozpočet MŠ na r.2019
6) Rozpočet obce ne r.2019
7) Rozpis odměn členů JSDH
8) Plán inventur na r.2018
9) Žádost o přijetí daru pro MŠ
10) Rozpis sociálních fin. dávek a odměn
11) Zpráva o provedené kontrole Finančního výboru

Souhrnné usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2018
1) ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Renatu Johanovskou a p.Bc.Zdeňka Vrbu,zapisovatele p.Pavla
Klímu
2) ZO schvaluje upravený program zasedání
3) ZO schvaluje URO č.4
4) ZO schvaluje rozpočet MŠ na r.2019
5) ZO schvaluje rozpočet obce na r.2019
6) ZO schvaluje roční odměny členů JSDH dle rozpisu
7) ZO schvaluje dodatečné dohody o provedení práce se zastupiteli
8) ZO schvaluje provedení inventur dle upravené přílohy Plánu inventur
9) ZO schvaluje peněžní dary pro ZŠ Velemín a Hospic Sv.Štěpána Litoměřice
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10) ZO schvaluje přijetí peněžního daru pro MŠ Chotiměř
11) ZO schvaluje finanční výpomoc tělesně postiženým a roční odměny dle rozpisu
12) ZO schvaluje zprávu Finančního výboru
Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2018
Zapisovatel: Pavel Klíma

Ověřovatelé: ………………………………………….. dne ………………………
Renata Johanovská

…………………………………………. dne ……………………….
Zdeněk Vrba

Místostarosta: ………………………………………… dne …………………………
Vladimír Bouček

Zapisovatel : ……………………………………………dne …………………………..
Pavel Klíma

…………………………………………………..dne ………………………………
Jakub Wajshajtl – starosta obce Chotiměř
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