Zápis
7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř
konaného dne 15.10.2019 od 19:00 hod
místo konání: Obecní úřad Chotiměř – zasedací místnost
čas konání: 19:00 hodin
přítomni: Jakub Wajshajtl, Jitka Macháčková, Renata Johanovská, Zdeněk Vrba ml., Vladimír Bouček,
Tomáš Rejzek
omluveni: Jan Semerád
hosté: dle prezentační listiny

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Chotiměř (dále též jako“ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 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 7.10.2019 do 15.10.2019. Současně byla vedena na „elektronické úřední desce“.
Přesedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 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).
***
1. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Zdeňka Vrbu a p. Jitku Macháčkovou
a zapisovatelem p. Renatu Johanovskou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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: 6 Proti:0
Zdrželi se: 0
Usnesení a/ z 15.10. 2019 bylo schváleno.

***
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.
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nákup hracích prvků pro veřejné prostranství
Instalace fotopastí do areálu hřbitova
Schválení záměru odběru sedimentů a následné vyčištění požární nádrže a rybníka
Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Různé
Diskuse

Předsedající navrhl doplnit program o URO č.4. a o Schválení zprávy Finančního výboru. Dále dal možnost
vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům a doplnit program.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
7)
8)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Nákup hracích prvků pro veřejné prostranství
Instalace fotopastí do areálu hřbitova
Schválení záměru odběru sedimentů a následné vyčištění požární nádrže a rybníka
Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
URO č. 4.
Schválení zprávy Finančního výboru
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení b/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno.
***
3. Nákup hracích prvků pro veřejné prostranství
Předsedající informoval přítomné, že seznámil ZO se čtyřmi nabídkami na zakoupení dvou kusů hracích
prvků - vahadlové a kyvadlové houpačky - na prostranství před na křižovatce před OU (příloha č. 3).
Z předložených nabídek doporučuje nabídku firmy Tewiko. Zdůvodnění: vysoká kvalita za přijatelnou
cenu včetně montáže a servisu.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení: ZO obce Chotiměř schvaluje nákup dvou kusů houpaček – vahadlové a kyvadlové - od
firmy Tewiko vycházející ze zaslané cenové nabídky ze dne 30.8. 2019. Starosta se pověřuje jednáním a
objednávkou.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení c/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno
***
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4. Instalace fotopastí do areálu hřbitova
Na základě opakujících se krádeží v areálu hřbitova obce Chotiměř předsedající navrhl zakoupit dvě
fotopasti v ceně do 15 000 Kč kvůli eliminaci nezákonných jevů. Je možno ji využít také pro monitoring
černých skládek apod. Primárně bude určena v podzimním a zimním období pro monitoring hřbitova.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům.
p.Macháček – nutné dodržet GDPR. Starosta – je si vědom, že GDPR se musí dodržet. Bude určen jeden
člověk, který bude mít data na starosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou fotopastí a jejich následnou instalaci do areálu hřbitova, a to
za dodržení všech zásad ochrany osobních údajů. Starosta se pověřuje jednáním a objednávkou.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení d/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno.
***
5. Schválení záměru odběru sedimentů a následné vyčištění požární nádrže a rybníka
Předsedající informoval o potřebě brzkého čištění a údržby požární nádrže a rybníka na návsi. Vzhledem
k tomu, že je to už několik let od posledního vývozu sedimentu (2013). Proto navrhuje odběr sedimentu,
které doporučí správný způsob nakládání s kalem. Následně bude vyhodnocen nejvhodnější způsob
vyčištění. Bude to závislé na počasí a dostatku vody. Toto bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem čištění požární nádrže Chotiměř a rybníka ve spodní části
obce a pověřuje starostu jednáním a objednávkou odběru a analýzy sedimentu akreditovanou
laboratoří. Samotný způsob čištění bude následně předmětem dalšího jednání ZO obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení e/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno.
***
6. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Předsedající informoval zastupitelstvo o doporučení auditu o návrhu přijetí usnesení, které umožňuje
starostovi úpravy rozpočtu v případě mimořádných situací, časové tísně apod.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starostovi obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do
výše 100.000 Kč ve výdejích, bez omezení limitu v příjmech a do výše 100.000 Kč ve financování na
každé rozpočtové opatření. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce provádět jen v
případech:
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1. Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
2. Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
3. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou
a jejího odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Usnesení f/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

***
7. Rozpočtové opatření č.4/2019
Předsedající předložil k náhledu rozpočtové opatření č. 4/2019 (příloha č. 4.). Jedná se o navýšení
položky výdaje o 10000 Kč, což bude příjem z dopravného za zájezd do divadla.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 / 2019. Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení g/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno.

8. Schválení zprávy Finančního výboru.
Předsedající předal slovo předsedovy finančního výboru Zdeňku Vrbovi a požádal ho, aby seznámil
přítomné s obsahem zprávy finančního výboru. (příloha č. 5.).
Poté vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne 13.10.2019.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti :
0
Zdržel se: 0
Usnesení h/ ze dne 15.10. 2019 bylo schváleno.
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Předsedající dále dal na vědomí zastupitelstvu a veřejnosti informace o:
a/ Provedené opravě povrchu vozovky od kapličky směrem k cestě „na Dobraj“.
b/ instalaci dvou kontejnerů na kovy ve sběrných hnízdech na návsi a u čp. 66.
c/ přípravě akce Halloween, kterou 2.11. pořádá pan Macháček a spolek Pro Chotiměř
d/ přesném termínu kontrol komínů: 24.10 Česká ulice, 25.10. spodní část obce. Listopadový termín
pro kotle bude upřesněn
e/ poděkoval za přípravu a realizace akce „Setkání seniorů“.
f/ zbývajících vstupenkách na zájezd do divadla v termínu 1.11. 2019 (muzikál Trhák)
g/ opravě dalšího úniku vody v dolní části obce (na návsi)
h/ konání vítání občánků v sobotu 19.10. od 15:00
ch/ o bazaru sezona podzim / zima - 20.10. dopoledne v zasedací místnosti OU.

***
10. Diskuse
P. Hřebíková: Poděkování za setkání seniorů.
P. Macháček: Pozor na to, kde skončí odpad z rybníku a požární nádrže. Velmi dobře zvážit, kam bude
vyvezen.
P. Douda: Připomínka k pověření starosty k provádění rozpočtových opatření. Starosta přislíbil prověření
funkčnosti usnesení.
Požádal o lavičky na hřbitov. Starosta potvrdil, že instalace je v plánu.
Dále pak upozornil na špatné odpadové hospodářství obce – drahá likvidace odpadů, se kterým
obec dlouhodobě nic nedělá. Chybí zde větší informovanost občanů o třídění odpadu a
nakládání s odpady. Navrhl např. dočasné snížení či zrušení poplatku za odpady – občané by
mohli mít motivaci, měl by být regulován nebo úplně zrušen sběrný dvůr ve Velemíně.
P. Kotyková: Upozornila v té souvislosti na nedostatečnou vyhlášku o odpadech.
Starosta: Ujistil, že zastupitelstvo odpady zabývá a je to pro ně zásadní téma. Přislíbil, že bude dán na
změny výrazně větší důraz.
p. Bouček – informoval o letošním prvním veřejném bruslení v Lovosicích. Dne 10.11.2019 v 15:15 hod

Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání.
Zasedání končí v 20:30 hod

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Program a pozvánka
3. Nabídkový list
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4. URO č. 4.
5. Zápis kontroly Finančního výboru

Usnesení č. 7/2019
a/ Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovateli zápisu p. Jitku Macháčkovou a p. Zdeňka Vrbu a
zapisovatelem p. Renatu Johanovskou
b/ Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje program zasedání.
c/ Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje nákup dvou kusů houpaček – vahadlové a kyvadlové - od
firmy Tewiko vycházející ze zaslané cenové nabídky ze dne 30.8. 2019. Starosta se pověřuje jednáním a
objednávkou.
d/ Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou fotopastí a jejich následnou instalaci do areálu hřbitova,
a to za dodržení všech zásad ochrany osobních údajů. Starosta se pověřuje jednáním a objednávkou.
e/ Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem čištění požární nádrže Chotiměř a rybníka ve spodní části
obce a pověřuje starostu jednáním a objednávkou odběru a analýzy sedimentu akreditovanou
laboratoří. Samotný způsob čištění bude následně předmětem dalšího jednání ZO obce.
f/ Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starostovi obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v rozsahu do výše 100.000 Kč ve výdejích, bez omezení limitu v příjmech a do výše 100.000 Kč ve
financování na každé rozpočtové opatření. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce
provádět jen v případech:
1. Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
2. Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
3. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou
a jejího odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
g/ Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 / 2019. Položkové třídění je v kompetenci
účetní.
h/ Zastupitelstvo schvaluje zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne 13.10.2019.
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Zápis byl vyhotoven dne: 15. 10. 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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