Zápis
8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř
konaného dne 28.11. 2019 od 18:30 hod
místo konání: Obecní úřad Chotiměř – zasedací místnost
čas konání: 18:30
přítomni: Jakub Wajshajtl, Jitka Macháčková, Renata Johanovská, Vladimír Bouček, Tomáš Rejzek, Jan
Semerád
omluveni: Zdeněk Vrba
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 21.11.2019 do 28.11.2019. 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. Jana Semeráda 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. Jana Semeráda a
zapisovatelem p. Renatu Johanovskou
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení a/ z 28.11. 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.
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1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočet obce pro rok 2020
4) Rozpočet MŠ Chotiměř pro rok 2020
5) Zprávy kontrolního a finančního výboru
6) Inventury 2019
7) Úprava pravidel pro využití SD Velemín
8) Obecně závazná vyhláška pro stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
10) Úprava požárního řádu obce
11) Návrh na vydávání Chotiměřských novin (obecního zpravodaje)
12) Různé
13) Diskuse
Předsedající navrhl doplnit program o URO č.5., o Schválení záměru nákupu kompostérů pro občany obce
z dotačního programu a o Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA“ pro JSDH. 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)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočet obce pro rok 2020
Rozpočet MŠ Chotiměř pro rok 2020
Zprávy kontrolního a finančního výboru
Inventury 2019
Úprava pravidel pro využití SD Velemín
Obecně závazná vyhláška pro stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
9) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
10) Úprava požárního řádu obce
11) Návrh na vydávání Chotiměřských novin (obecního zpravodaje)
12) URO č. 5
13) Schválení záměru nákupu kompostérů pro občany obce z dotačního programu
14) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA“ pro JSDH
15) Různé
16) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení b/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
Bez připomínek.
***
3. Rozpočet obce Chotiměř pro rok 2020
Předsedající dává ke schválení rozpočet obce na r.2019, jehož návrh byl zveřejněn na webových
stránkách obce a úřední desce od 31.10. 2019 do 28.11. 2019 dle zákona.
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Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu obce a z hospodaření obce roku 2019. Rozpočet je stejně
jako v předchozím roce sestaven jako schodkový. Návrh rozpočtu byl projednáván na poradách
zastupitelstva. Bez námitek a připomínek.
Předsedající předkládá návrh na schodkový rozpočet na r.2019 v částce příjmů 7 735 400 Kč a výdej
9 261 000 Kč. Schodek ve výši 1 525 600 Kč bude financován z nahospodařených financí minulých let.
Vybrané investice pro rok 2020, které rozpočet zohledňuje:

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2020 proběhne dle závazných ukazatelů rozpočtu dle tabulky
v tabulkové části materiálu. “Návrh rozpočtu na rok 2020“ a „Tabulková část“ (Příloha č. 3.). Rozpis
schváleného schodkového rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhl. č.323/2002 Sb. je
v kompetenci účetní.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Chotiměř na rok 2020. schodkový rozpočet na
r.2019 v částce příjmů 7 735 400 Kč a výdej 9 261 000 Kč. Schodek ve výši 1 525 600 Kč bude financován
z nahospodařených financí minulých let.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení c/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno
***
4. Schválení rozpočtu MŠ na r. 2020
Ředitelka MŠ předložila ke schválení rozpočet školky na r. 2020. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
v elektronické i fyzické podobě od 31.10. 2019. K návrhu nebyly vzneseny ve stanovené lhůtě
připomínky.
Příjmy: 280 tis.
Výdaje: 280 tis.
Rozpočet z příspěvku obce a výdajů MŠ je vyrovnaný. Podrobnější rozpis příjmů z KÚ, vlastní činnosti a
výdajů viz. (příloha č. 4)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ pro rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení d/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***
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5. Zprávy kontrolního a finančního výboru
Předsedající požádal předsedu kontrolního výboru T. Rejzka o předložení zprávy (příloha č. 5).
Předsedající přednesl zprávu finančního výboru v zastoupení předsedy Z. Vrby. (příloha č. 6)
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 26.11. 2019 a kontrolního výboru ze
dne 30.9.2019
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení e/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***
6. Inventury 2019 - stanovení inventarizační komise
Předsedající předkládá Plán inventur na r. 2019 (příloha č. 7) se započetím inventur dne 2.12.2019 a
ukončení dne 31.1. 2020. Členové Inventarizační komise viz. Příloha č.1 k Plánu inventur.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený plán inventur pro rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Usnesení f/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

***
7) Úprava pravidel pro využití SD Velemín
Předsedající informoval o předjednaném návrhu na zavedení povolenky na odložení odpadu do SD
Velemín pro občany Chotiměře. Cílem je kontrola nad tím, co kdo do SD Velemín odkládá a snížení
nákladů. Praxe: Pokud bude chtít občan s trvalým pobytem v obci využít SD Velemín, musí nejprve za
vedením OÚ (starosta, místostarosta) a Ti vydají povolenku. Tu občan předloží ve Velemíně, bez ní (a ob.
průkazu) mu nebude odpad odebrán. Je v kompetenci OÚ Chotiměř nasměrovat jinam – např. do
sběrného místa v obci nebo třeba pomoci zajistit kontejner k domu.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje do smlouvy o využívání sběrného dvora Velemín doplnit do čl.II bodu 2: Fyzické
nepodnikající osoby s trvalým pobytem v Chotiměři předloží obsluze sběrného dvora poukázku k
uložení komunálního odpadu, kterou vydá obecní úřad v Chotiměři; vzor poukázky bude přílohou č.1 ke
smlouvě. ZO pověřuje starostu doplnění návrhu smlouvy předložit zastupitelstvu Obce Velemín ke
schválení.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení g/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***

4

8) Obecně závazná vyhláška pro stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předsedající informoval o vytvoření nového návrhu vyhlášky, která koresponduje se současnými nároky a
předpisy. (příloha č. 8.). Zásadní změny zanesené ve vyhlášce: možnost likvidovat bio odpad celoročně,
kontejner na jedlé oleje, možnost pytlového svozu papíru od domu.
Poté vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům.
Připomínky: p. Hladová - kde bude umístěn kontejner na jedlé oleje. P. starosta - ve sběrném dvoře,
který je otevřen 1x (resp. v letní sezoně 2x) za týden.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 pro stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se: 0
Usnesení h/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***
9) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
V současnosti je místní poplatek ze psů na území obce zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012. S
ohledem na úpravu zákona o místních poplatcích, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2020, je třeba
stávající vyhlášku nahradit novou. Fakticky se pro majitele psů nic nemění. Osvobození od něj budou
držitelé průkazu ZTP a sníženou sazbu zaplatí lidé, kteří pobírají důchod a dosáhli věku 65 let. (příloha č.
9.)
(23. října podepsal prezident novelu zákona o místních poplatcích, a tím pádem jsme museli naše
stávající vyhlášky upravit tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. Neměníme tedy výši těchto
poplatku, primárně jsme museli upřesnit pojmy.)
Důležité: Stejně tak dochází ke změně legislativy u poplatku lázeňského a rekreačního. Mění se to na
poplatek za pobyt. Naše dosavadní vyhláška ve stávající podobně fungovat nemůže, proto je návrhu
vyhlášky o místním poplatku také zrušení vyhl. ze dne 13.7. 2017. (Od nového roku bude zrušen lázeňský
a rekreační poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. Nahradí ho nově poplatek z pobytu.)
Poté vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdržel se: 0
Usnesení ch/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***

5

10) Úprava požárního řádu obce
Při kontrole, o kterou předsedající požádal dozor MVCR jsme byli upozorněni, že námi schválená vyhláška
Požární řád vyhláškou být nemůže. Nenese potřebné náležitosti vyhlášky a může fungovat jako interní
požární řád. Proto prosím o souhlas se schválení upraveného dokumentu s názvem Požární řád (příloha
č. 10.).
Návrh usnesení: ZO Chotiměř schvaluje dokument s názvem Požární řád, a to s účinností od 1.1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti : 0
Zdržel se: 0
Usnesení i/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***
11) Návrh na vydávání Chotiměřských novin (obecního zpravodaje)
Přesedající navrhuje vydávání obecního zpravodaje pro obec Chotiměř se všemi náležitostmi – redakční
radou, kodexem či pravidly, registrací u MVCR. Předpokládaná frekvence: kvartálně.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem vydávat obecní zpravodaj a pověřuje starostu sestavením
návrhu redakční rady a návrhem zásad pro vydávaní zpravodaje.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení j/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.

***
12) URO č. 5
Předsedající předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2019 (příloha č. 11.). Jedná se o příjmy ve
výši 500 000 Kč, výdaje ve výši 208 000 Kč, k uložení na účet 292 000 Kč.
Předsedající vyzval přítomné k případným připomínkám a dotazům.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje URO č.5 dle třídění §, v částce 500 000 Kč příjem a 208 000 Kč výdej. Částka 292 000 Kč bude
uložena na bankovní účet. Položkové třídění je v kompetenci účetní.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení k/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
***
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13) Schválení záměru pořízení kompostérů pro občany obce z dotačního programu
Předsedající navrhl v rámci předcházení vzniku SKO nabídnout občanům pořízení kompostérů s dotační
podporou z programu OPŽP. Výzva by měla být vyhlášena na jaře příštího roku.
Připomínky: p. Kotyková - nové kompostéry by měly být z lepšího materiálu než tomu bylo doposud.
p. Semerád - kompostéry jsou složeny z dřevo-plast, měly by být tedy odolnější.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pořízení kompostérů pro občany obce z dotační výzvy OPŽP a pověřuje starostu
podáním žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení l/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.

***
14) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA“ pro JSDH
Předsedající vysvětlil, že se jedná o jednu z mnoha podmínek pro možnost ucházet se o dotaci. Záměr byl
schválen v létě, nyní je třeba formálně schválit jednotlivé podání žádosti směrem k ÚK a k HZS ČR.
Připomínky: p. Kočinová - šlo by hasičské auto využít i jinak?
p. starosta - je technicky přesně specifikované vybavení a vzhled auta. Teoreticky se dá využít
i pro jiné účely, je to ovšem velmi riskantní – např. v momentě, kdy bude mimo dosah JSDH a nastane
výjezd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA“ z Programu
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 1
Zdržel se : 0
Usnesení m/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA“ z Programu
2020 pro poskytování dotací Hasičského záchranného sboru České republiky.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti : 1
Zdržel se : 0
Usnesení n/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.

***
14) Různé
Předsedající informoval o žádosti ze strany paní Johnové, která žádá o souhlas obce s čestným
prohlášením pro katastrální úřad. 1 m2 přístavby Černodolského mlýna stojí na pozemku obce. Aby
mohla být stavba zapsána do katastru, je třeba prohlášení majitele toho 1m2, že není majitelem stavby
(příloha č. 12).

7

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s Čestným prohlášením pro KÚ Litoměřice ve věci zápisu stavby na parcele 221
v katastrálním území Chotiměř a pověřuje starostu podpisem Čestného prohlášení.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení o/ ze dne 28.11. 2019 bylo schváleno.

***
Předsedající dále informoval o:
-

Chystaném rozsvěcení vánočního stromu (30.11. 2019)
Nedávno vydaném informačním bulletinu o odpadech
V obci probíhá namátkový monitoring naplnění nádob SKO
Veřejném bruslení 8.12. 2019

10. Diskuse
Připomínky:
p.Kotyková: nesouhlas s monitoringem popelnic před domem.
Starosta vysvětluje, že nejde o hledání senzace v odpadech. Smyslem je pohlídat, zda svozová firma
opravdu vyklápí jen plné popelnice, protože obec má v poslední době s firmou v tomto směru negativní
zkušenosti. Namátkový monitoring provádí těsně před svozem výhradě starosta nebo místostarosta.
V případě, že obsah nádoby bude obsahovat složky, které se dají vytřídit, bude dotyčný majitel diskrétně
upozorněn a požádán o nápravu.
p. Kočinová, p. Hladová: Skládka a místo před budovou nádraží, kde se schází podivná skupina lidí.
Starosta bere na vědomí a přislíbil nápravu. Místo neleží na obecním pozemku, nicméně s majitelem
(SŽCD) už situaci řešíme.
p. Kotyková: prosba o doplnění košů na psí výkaly do dolní části obce.
Starosta přislíbil rozšíření.
Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání.
Zasedání končí v 19:30 hod

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Pozvánka
3. Rozpočet 2020
4. Rozpočet MŠ 2020
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Zpráva finančního výboru
7. Plán inventur 2019
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8. Obecně závazná vyhláška pro stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
10. Požární řád obce
11. URO č. 5
12. Čestné prohlášení

Usnesení č. 8/2019
a/ Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovateli zápisu p. Jitku Macháčkovou a p. Jana Semeráda a
zapisovatelem p. Renatu Johanovskou
b/ Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující program zasedání:
c/ Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Chotiměř na rok 2020. schodkový rozpočet na r.2019 v částce
příjmů 7 735 400 Kč a výdej 9 261 000 Kč. Schodek ve výši 1 525 600 Kč bude financován
z nahospodařených financí minulých let.
d/ Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet MŠ pro rok 2020.
e/ Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 26.11. 2019 a kontrolního výboru ze
dne 30.9.2019
f/ ZO schvaluje předložený plán inventur pro rok 2019.
g/ ZO navrhuje do smlouvy o využívání sběrného dvora Velemín doplnit do čl.II bodu 2: Fyzické
nepodnikající osoby s trvalým pobytem v Chotiměři předloží obsluze sběrného dvora poukázku k
uložení komunálního odpadu, kterou vydá obecní úřad v Chotiměři; vzor poukázky bude přílohou č.1 ke
smlouvě. ZO pověřuje starostu doplnění návrhu smlouvy předložit zastupitelstvu Obce Velemín ke
schválení.
h/ Návrh usnesení:
ch/ ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 pro stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
i/ ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
j/ ZO Chotiměř schvaluje dokument s názvem Požární řád, a to s účinností od 1.1. 2020.
k/ Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem vydávat obecní zpravodaj a pověřuje starostu sestavením
návrhu redakční rady a návrhem zásad pro vydávaní zpravodaje.
l/ ZO schvaluje URO č.5 dle třídění §, v částce 500 000 Kč příjem a 208 000 Kč výdej. Částka 292 000 Kč
bude uložena na bankovní účet. Položkové třídění je v kompetenci účetní.
m/ ZO schvaluje záměr pořízení kompostérů pro občany obce z dotační výzvy OPŽP a pověřuje starostu
podáním žádosti.
n/ Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení DA“ z Programu
2020 pro poskytování dotací Hasičského záchranného sboru České republiky.
o/ZO souhlasí s Čestným prohlášením pro KÚ Litoměřice ve věci zápisu stavby na parcele 221
v katastrálním území Chotiměř a pověřuje starostu podpisem Čestného prohlášení.
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Zápis byl vyhotoven dne: 28. 11. 2019.
Zapisovatel: Renata Johanovská

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

…………………………………………. dne ……………………….
Jan Semerád

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

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

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

10

