Zápis
5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř
konaného dne 20.6.2019 od 18.30 hod

místo konání: Obecní úřad Chotiměř – zasedací místnost
čas konání: 18.30 hodin
přítomni: Jakub Wajshajtl, Jitka Macháčková, Renata Johanovská, Zdeněk Vrba ml., Jan Semerád,
Vladimír Bouček, Tomáš Rejzek
omluveni: 0
hosté: dle prezentační listiny

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Chotiměř (dále též jako“ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.30 hod
starostou p. Jakubem Wajshajtlem (dále jako „předsedající“).
Přesedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 11.6.2019. do 20.6.2019. Současně byla vedena na „elektronické úřední desce“.
Přesedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
***
1. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Zdeňka Vrbu a p. Jitku Macháčkovou
a zapisovatelem p. Renatu Johanovskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovateli zápisu p. Jitku Macháčkovou a p.Zdeňka Vrbu a
zapisovatelem p. Renatu Johanovskou
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:
0
Usnesení a/ z 20.6. 2019 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

***
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2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem jednání (příloha č. 2), který byl společně s pozvánkou
předán členům zastupitelstva a zveřejněn na úřední desce. Před hlasováním předsedající navrhl změnu a
doplnění programu o následující body:
•
•
•

Žádost o dotaci na pořízení vozu pro svoz odpadu
Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Projednání prodeje části pozemků ŘSD zastavěných dálnicí D8

Předsedající dal možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům a doplnit program.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující upravený program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, schválení závěrečného účtu 2018
4) Schválení roční uzávěrky obce a MŠ za rok 2018
5) Rozpočtové opatření č. 2/2019
6) Strategický plán obce
7) Smlouva o společné JSDH Chotiměř – Velemín
8) Dar pro SK Velemín
Doplnění:
9) Žádost o dotaci na pořízení vozu pro svoz odpadu
10) Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
11) Projednání kupních smluv ŘSD
12) Různé
13) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení b/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno.
***
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, schválení závěrečného účtu 2018
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2018 KÚ a Návrh Závěrečného účtu 2018
(příloha č. 3). Vyvěšeno dne 31.5.2019
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného
účtu za rok 2018 s výhradou. V případě označení příjmů a výdajů účelovými znaky bude v budoucnu
postupováno v souladu s vyhláškou č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
§2 odst.12.
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(Pochybení bylo napraveno viz. příloha č. 4)
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení c/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno
***
4. Schválení roční uzávěrky obce a MŠ za rok 2018
Součástí účetní závěrky jsou:
•
•
•
•

výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha OÚ a MŠ
inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky 270/2010 Sb.
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ z 24.5. 2019
zprávy o výsledcích finanční kontroly a kontrolního výboru za rok 2018

Vyvěšeno dne 31.5.2019. Podrobně k nahlédnutí na OÚ č.p.66 v úředních hodinách.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2018.
Zisk MŠ za rok 2018 v částce 6.091,41 Kč bude přesunut do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení d/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno
***
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Předsedající předložil ke schválení URO č.2, v částce 102 tis. příjem a 362 tis. výdej. Částka 260 tis. bude
financována z bankovního účtu. (Příloha č. 5)
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje URO č.2 dle třídění §, v částce 102 tis. příjem a 362 tis. výdej. Částka 260 tis. bude
financována z bankovního účtu. Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení e/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno
***
6. Strategický plán obce
Předsedající informoval přítomné o vzniku Strategického plánu rozvoje obce pro příštích 10 let. Jeho
návrh byl zveřejněn v měsíci květnu na stránkách obce, k nahlédnutí byl také na obecním úřadě. Občané
mohli vznášet dotazy, připomínky, podněty a návrhy na vylepšení. Návrh dostál několika drobných
úprav. Tento plán bude v následujících letech aktualizován a upravován dle potřeb a ekonomické situace
obce. Nyní je předložen ke schválení.
Předsedající vyzval přítomné k případným dotazům. Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce pro období 2019 – 2029.
Strategický plán rozvoje obce projde revizí nejpozději v červnu 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti :
0
Usnesení j/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno

Zdržel se: 0

***
7. Smlouva o společné JSDH Chotiměř – Velemín
Předsedající informoval o jednáních mezi obcí Chotiměř a Velemín, která měla za cíl upravit spolupráci
velemínských obcí s chotiměřskou JSDH. Byla projednána smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku
požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi obcí Chotiměř a obcí Velemín. Obce
mají dle příslušných ustanovení zákona o požární ochraně povinnost zřídit jednotku požární ochrany.
Obec Velemín jednotku PO zřízenu nemá a požární ochranu doposud na území obce Velemín zajišťovala
požární jednotka obce Chotiměř. S účinností od 1.7.2019 bude založena společná jednotka PO ve smyslu
ustanovení § 69a zákona o PO, která bude plnit úkoly požární ochrany na území obou obcí. Rozpočet
společné jednotky je v současné době 250 000 Kč za rok. Obec Velemín bude obci Chotiměř přispívat na
činnost společné jednotky částkou 100 000 Kč za rok.
Předsedající vyzval přítomné k případným dotazům.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy mezi obcí Chotiměř a obcí Velemín o zajištění
plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany ve smyslu ust. § 69a
zákona o požární ochraně, v platném znění. Obec Velemín bude obci Chotiměř přispívat na činnost
společné jednotky částkou 100 000 Kč za rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
(příloha č. 6).

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti :
0
Usnesení g/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno

Zdržel se: 0

***
8. Dar pro SK Velemín
Předsedající přednesl žádost SK Velemín o finanční dar 10 000 Kč, který by SK Velemín využilo pro
vybudovaní zavlažovacího systému fotbalového hřiště.
Předsedající vyzval přítomné k případným dotazům.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje dar pro SK Velemín 10 000 Kč, jenž bude využit pro vybudovaní
zavlažovacího systému fotbalového hřiště. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy (příloha č. 7).
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Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti :
0
Usnesení h/ ze dne 20. 6. 2019 bylo schváleno

Zdržel se: 0

***

9. Žádost o dotaci na pořízení vozu pro svoz odpadu
Předsedající seznámil s dotační výzvou Ústeckého kraje z Programu na podporu odpadového
hospodářství. Jedná se o žádost o dotaci na pořízení multifunkčního vozidla pro svoz odpadu – pytlového
+ bio. Cílem je větší separace odpadu, snížení nákladů na likvidaci a svoz.
Předsedající vyzval k případným dotazům.
Návrh usnesení:
ZO obce Chotiměř schvaluje záměr podat žádost o dotaci v rámci Programu na podporu odpadového
hospodářství obcí, dotační titul č. 1: Pořízení vozu pro svoz odpadu shromažďovacích či přepravních
prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek dopadu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti :
0
Usnesení ch/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno

Zdržel se: 0

***
10. Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Předsedající předkládá ZO ke schválení záměr podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního vozu pro
JSDH. Jedná se o dotaci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Výzva JSDH-V2-2020 Pořízení
nového dopravního automobilu.
Předsedající dal prostor k připomínkám.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr podat žádost o dotaci k Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého
kraje Výzva JSDH-V2-2020 Pořízení nového dopravního automobilu.
Výsledek hlasování: Pro :
6
Proti :
Usnesení i/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno

0

Zdržel se :

1

***
11. Projednání prodeje části pozemků ŘSD zastavěných dálnicí D8
Starosta informoval přítomné o tom, že obec Chotiměř obdržela od firmy PRAGOPROJEKT, a.s., která
zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, návrh na opravné uzavření kupní smlouvy na pozemky parcelní
číslo 425/33 o výměře 4 m2, parcelní číslo 425/35 o výměře 9 m2, parcelní číslo 529/35 o výměře 165
m2 a parcelní číslo 529/36 o výměře 20 m2, v katastru obce Chotiměř. Výše uvedené pozemky byly
odděleny geometrickým plánem číslo 291-200/2018 z pozemků 425/3, 425/18, 529/4, 259/12, 529/25 a
259/26 zapsaných v listu vlastnictví č. 1 pro obec a kat. území Chotiměř.
Kupní cena za převod vlastnického práva celkem 198 m² činí 19.800 Kč, přičemž předmět smlouvy je
5

popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku a cena pozemků stanovena v souladu se zákonem o
majetku č. 219/2000 v platném znění. (příloha č. 8)
Předsedající vyzval přítomné k případným dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, že vlastník pozemků parc. čísel 425/33, 425/35, 529/35 a 529/36, zapsaných na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, Obec
Chotiměř, souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
č. 2261/21/19-21630-hak (příloha č.8.)
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdržel se: 0

Usnesení f/ ze dne 20.6. 2019 bylo schváleno

***
12. Různé
Předsedající informoval o plánovaném odečtu vodoměrů – 22. – 23.6. – provede místostarosta Vl.
Bouček.
Starosta informoval o vzniku územní studie na pozemky za požární nádrží. Pořizovatel dle §30
stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo
vydaným územním plánem pro obec Chotiměř z roku 2013. Územní studie bude vyvěšena na obecních
stránkách.
Starosta informoval o začínající úpravě pozemku naproti úřadu.
Místostarosta informoval o možnosti využít hromadné revize kotlů na tuhá paliva a komínů. Tím by se
dala získat množstevní sleva. Výzva půjde od úřadu, akce proběhne přelom léta / podzim.
***
13. Diskuse
p. Hladová – Cesta do Opárenského údolí – I přes zákaz vjezdu nebezpečný provoz motorových vozidel
do mlýna.
Starosta domluví schůzku se správcem objektu panem Novotným – dohodnou podmínky
užívání cesty.
p. Černý –

Kdy budou dotace na kulturní památky a jestli je bude obecní úřad čerpat.
Starosta informoval o krocích, které zastupitelstvo připravuje ohledně kapličky na Opuce,
kapličky na návsi. Probíhá fáze zaměření pozemku a odkoupení od paní Šírkové (velká Boží muka stojí na
soukromém pozemku) + jednání s panem Grešíkem (malá Boží muka uložená v hřbitovní márnici)
p. Černý, p. Hladová - Pochvala za akce, které zastupitelstvo pořádá.
p.Hřebíková – Pochvala za opravu studně na hřbitově.
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***
Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání.
Zasedání končí v 19:30 hod

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Pozvánka
3. Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření za rok 2018 KÚ a Návrh Závěrečného účtu 2018
4. Výpis zápisů účetních dokladů
5. URO č.2.
6. Smlouva o společné JSDH
7. Žádost o dar pro SK Velemín
8. Smlouva č. 2261/21/19-21630-hak

Usnesení č. 5/2019
a) Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovateli zápisu p. Jitku Macháčkovou a p.Zdeňka Vrbu a
zapisovatelem p. Renatu Johanovskou.
b) Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje upravený program zasedání.
c) Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného
účtu za rok 2018 s výhradou. V případě označení příjmů a výdajů účelovými znaky bude v budoucnu
postupováno v souladu s vyhláškou č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
§2 odst.12.
d) ZO obce Chotiměř schvaluje Roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2018.
Zisk MŠ za rok 2018 v částce 6.091,41 Kč bude přesunut do rezervního fondu.
e) ZO schvaluje URO č.2 dle třídění §, v částce 102 tis. příjem a 362 tis. výdej. Částka 260 tis. bude
financována z bankovního účtu. Položkové třídění je v kompetenci účetní.
f) ZO schvaluje, že vlastník pozemků parc. čísel 425/33, 425/35, 529/35 a 529/36, zapsaných na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, Obec Chotiměř,
souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy č.
2261/21/19-21630-hak.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy mezi obcí Chotiměř a obcí Velemín o zajištění
plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany ve smyslu ust. § 69a
zákona o požární ochraně, v platném znění. Obec Velemín bude obci Chotiměř přispívat na činnost
společné jednotky částkou 100 000 Kč za rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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h) ZO obce Chotiměř schvaluje dar pro SK Velemín 10 000 Kč, jenž bude využit pro vybudovaní
zavlažovacího systému fotbalového hřiště. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
ch) ZO obce Chotiměř schvaluje záměr podat žádost o dotaci v rámci Programu na podporu odpadového
hospodářství obcí, dotační titul č. 1: Pořízení vozu pro svoz odpadu shromažďovacích či přepravních
prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek dopadu
i) Zastupitelstvo schvaluje záměr podat žádost o dotaci k Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého
kraje Výzva JSDH-V2-2020 Pořízení nového dopravního automobilu.
j) ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce pro období 2019 – 2029.
Strategický plán rozvoje obce projde revizí nejpozději v červnu 2020.

Zápis byl vyhotoven dne: 25.6. 2019
Zapisovatel: Renata Johanovská

Ověřovatelé: ………………………………………….. dne ………………………
Jitka Macháčková

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

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

Zapisovatel: ……………………………………………dne ………………..……..
Renata Johanovská

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