Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotiměři ze dne 31.3.2015
od 18.00 hod.

místo konání: Obecní úřad Chotiměř
čas konání: 18:00 – 19:30 hodin
přítomni: Bouček Vladimír,Kotyková Alena, Bartoš Josef ml.,Jasukevič Štefan,Kotrba
Jiří,Martin Suchý
omluveni: hosté:dle prezentační listiny
Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno
Zasedání zastupitelstva obce řízeno místostarostkou paní Alenou Kotykovou
Zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin místostarostkou obce Alenou Kotykovou („dále jako „předsedající“).
 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Bartoše Josefa a Martina Suchého
a zapisovatele Evu Eflerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápisu Josefa Bartoše ml.a Martina Suchého a
zapisovatele Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení a/. bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Místostarostka vyzvala přítomné, zdali má někdo námitky k minulému zápisu?
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na
zasedání zastupitelstva, zveřejněného na úřední desce a byl doplněn o nové body k jednání.
Aktualizovaný program jednání byl předložen.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující program zasedání:
1). složení slibu člena zastupitelstva
2). rezignace stávajícího starosty a místostarosty
3). určení způsobu volby neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty
4). volba starosty
5). volba místostarosty
6). volba předsedy finančního výboru
7). volba předsedy sociální komise
8). rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

9). návrh a schválení rozpočtu na rok 2014
10).kauce-byty
11).navýšení finanční odměny za úklid
12).organizační věci
13). diskuse
14).závěr
P.Bouček Vladimír a p.Bouček Michal oznámili střet zájmů v bodě č.11 a oznámili,že se zdrží
hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení b/. bylo schváleno.
Předsedající oznámila přítomným rezignaci na funkci zastupitele a předsedy finanční komise
p.Dušana Rezbárika k 18.3.2015. Zastupitel p.Jiří Kotrba oznámil svou rezignaci na funkci
předsedy sociální komise.
Přítomen zasedání zastupitelstva byl náhradník z kandidátní listiny p.Bouček Michal,kterému
byl předán dekret 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.
1).Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala p.Michala Boučka,přítomného
člena zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomného
člena 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 přečetla 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.“ P.Michala Bouček pronesl slovo „slibuji“ a podepsal slib na
připraveném archu (příloha č. 2).
Předsedající schůze dále konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2).Rezignace starosty a místostarosty obce.
Předsedající oznámila rozhodnutí stávajícího neuvolněného starosty obce Vladimíra Boučka
na funkci starosty obce.Současně s tím oznámila svou rezignaci na funkci neuvolněné
místostarostky obce i Alena Kotyková.
Volba neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty obce
3).Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
4).Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva p.Jasukevič navrhl zvolit do funkce starosty Alenu Kotykovou .
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí starostou Alenu Kotykovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení c/. bylo schváleno.
Starostou obce Chotiměř se stává Alena Kotyková.
5).Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Kotrba Jiří navrhl
zvolit do funkce místostarosty Vladimíra Boučka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí místostarostou Vladimíra Boučka.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení d/. bylo schváleno.
6).Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl podán následující návrhy:
Člen zastupitelstva Bouček Michal navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jiřího
Kotrbu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedou finančního výboru Jiřího Kotrbu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení e/. bylo schváleno.

7).Volba předsedy sociální komise:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu sociální komise.
Byl podán následující návrh:

Člen zastupitelstva Josef Bartoš navrhl zvolit předsedou sociální komise Michala Boučka .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedu sociální komise Michala Boučka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení f/. bylo schváleno.
8).Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající informoval o možnosti navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva dle Nařízení vlády č.37/2003 ze dne 16.3.2015 s platností od
1.4.2015.Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna stejná jako byla poskytována
minulému zastupitelstvu dle usnesení č.37a)ze dne 9.1.2014 a to ode dne 1.4.2015.
Neuvolněný starosta:19.584,-Kč
Neuvolněný místostarosta:12.725,-Kč
Člen zastupitelstva a předseda komise:1.520,-Kč
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy
a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty
obce Chotiměř ve výši 19.584,-Kč/ měsíčně
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení g/. bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce Chotiměř ve výši12.725,-Kč/ měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení h/. bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy
komise
obce Chotiměř ve výši 1.520 Kč/ měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.4.2015.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení ch/. bylo schváleno.

Zdrželi se 0

-protokolární předání obce nově zvolenému starostovi:byl stanoven datum předání 1.4.2015
v 17.00 v kanceláři obecního úřadu.

9).Schválení rozpočtu 2015
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh přebytkového rozpočtu na rok 2015 v částce
3 383,40 tis.Kč příjem a 2 771 tis.Kč výdej.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn 10.3.2015,sejmutý 31.3.2015 a připomínky bylo možno podat do
26.3.2015.Byly podány připomínky na doplnění rozpočtu z řad zastupitelstva obce v částce 130
tis.Kč příjem a 684 tis.Kč výdej.Doplnění rozpočtu z řad obyvatelstva není.(příloha č.3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 v částce 3 513,40 tis.příjem
a 3 455 tis.výdej. Přebytek rozpočtu v částce 58,4 tis.Kč bude uložen na bankovním účtu.
pro:6

proti:0

zdržel se hlasování:1

Usnesení i/. bylo schváleno.
10).Kauce-byty
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh na výběr kauce pro nově přidělené byty v částce
třech nájmů přiděleného bytu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje kauci pro nově přidělené byty v částce třech nájmů
přiděleného bytu.
pro:7

proti:0

zdržel se hlasování:0

Usnesení j/. bylo schváleno.
11). Navýšení odměny za úklid
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh na zvýšení měsíční odměny p.Ivany Boučkové. Za
úklid budovy obecního úřadu,ze stávajících 7 030,-Kč/ročně na 12 000,-Kč/ročně,vypláceno
1 000,-/měsíčně.V předchozích letech bylo za úklid obecního úřadu vypláceno dle vykonaných
prací v měsíci,případně se vystavovali dohody na vykonané práce.Tímto se již dohody za
vykonanou práci nebudou vystavovat a součástí úklidu bude i mytí oken Obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje měsíční odměnu za úklid OÚ na 1 000,-Kč/měsíčně.
pro:5

proti:0

zdržel se hlasování:2

Usnesení k/. bylo schváleno.

12).Organizační věci
Předsedající informovala přítomné o:
proběhnuté akci „Jarní úklid Chotiměře“ a poděkovala účastníkům akce za pomoc.
zajištění pytlového sběru plastů.Občanům budou dodány plastové pytle a jejich svoz bude
zajišťovat Obec Velemín.První svoz by se měl konat dne 4.5.2015.(Bližší informace budou včas
vyvěšeny na vývěsce obce.)

P.Jasukevič informoval občany o plánovaném sběru nebezpečného odpadu v rámci akce
„Recyklujte s hasiči“.I o této akci budou občané informováni s dostatečným předstihem.
 plánovaném čištění škarp od nádraží,za MŠ o likvidaci náletů.Na upozornění z řad občanů,že
pozemky jsou soukromé, starostka obce vyzve majitele pozemků k nápravě,aby nedocházeno
k ničení obecního majetku.
 novém pracovníku obecního úřadu (Josef Beran),který bude v obci vykonávat veřejně
prospěšné práce.Na pracovníka obec obdržela dotaci z Úřadu práce na 10 měsíců.
13 000,-Kč/měsíc.
předložila občanům plán činností zastupitelstva na rok 2015 (příloha č.4)
informovala o stavu financí OÚ k 31.3.2015
P.Jasukevič informoval občany ,že vlaková doprava v obci i nadále zůstává nahrazena
autobusovou dopravou a to minimálně do konce roku 2016.
13).Diskuse
Z řad občanů byl vznesen dotaz,zda bude v budoucnu možnost snížit poplatky za komunální
odpad.
Kdyby došlo k poctivému třídění všech občanů,bylo by to možné.

14).Závěr
Předsedající Alena Kotyková ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3) Rozpočet včetně doplňujících připomínek 2015
4).Plán činností zastupitelstva na rok 2015
Usnesení č.1
a/.Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápisu Josefa Bartoše ml.a Martina
Suchého a zapisovatele Evu Eflerovou.
b/. Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje program zasedání
c/. Zastupitelstvo obce Chotiměř volí starostou Alenu Kotykovou.
d/. Zastupitelstvo obce Chotiměř volí místostarostou Vladimíra Boučka.
e/. Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedou finančního výboru Jiřího Kotrbu.
f/. Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedu sociální komise Michala Boučka.
g/. Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty
obce Chotiměř ve výši 19.584,-Kč/ měsíčně
h/. Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce Chotiměř ve výši12.725,-Kč/ měsíčně.
ch/. Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona

