Zápis z 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotiměř ze dne 18.9.2015
od 18.00 hod.
místo konání:Obecní úřad Chotiměř
čas konání:18:00 – 19.05hodin
přítomni:Kotrba Jiří,BoučekVladimír,Kotyková Alena, Bartoš Josef ml.,Suchý Martin, Jasukevič Štefan
omluveni:Bouček Michal
hosté:dle prezentační listiny (viz.příloha č.1)

Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno
1/.Zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostou obce Jiřím Kotrbou („dále jako„předsedající“).
Je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkovéhopočtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2/. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Bartoše Josefa ml.a Jasukeviče Štefana a zapisovatele
Evu Eflerovou.
-P.Šafránek Stanislav navrhl zastupitelstvu,aby si zakoupili diktafon a celé zasedání
zastupitelstva se pak přepisovalo.Nesouhlasil se zapisovatelkou Evou Eflerovou a ověřovatele by
mělo zastupitelstvo určovat z řad občanů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápisu Bartoše J.aJasukeviče Š. a zapisovatele
Evu Eflerovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0.
Usnesení a/. bylo schváleno.

Zdrželi se 1

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání
Předsedající sdělil,že zposledního 8.zasedání zastupitelstva ze dne 13.8.2015 byl pořízen zápis
podle § 95 zákona o obcích, který je uložen v kanceláři Obecního úřadu (dále jen „OÚ“) a k
zápisu nebyla ve smyslu zákona o obcích doposud podána námitka.
-Námitka p.Hadravové– neslyšela zaznít schválení výměny dvou septiků,dále jak bude
zastupitelstvo informovat o akci rekonstrukce zahrady v MŠ,neslyšela odpověď na svou otázku,zda „Přezkum z KÚ Ústí n.L.“ kontroloval pouze smlouvu fy Hadrava nebo i jiné….
-ODPOVĚĎ od starosty obce: Kontrolovaly se všechny smlouvy.
….dále neslyšela zaznít text o navýšení nájemného schváleného bytu atd.
Námitka byla textově obsáhlá a p.Hadravová ho přislíbila zaslat meilem.(P.Hadravová si nahrává
zasedání zastupitelstva bez jeho vědomí a kontroluje doslovné znění na zasedání a v textu.Dosud
její meil nedorazil.Až ho p.Hadravová zašle,bude v příloze zasedání.(viz.příloha č.2)
-k jejím námitkám se zastupitelstvo vyjádřilo,že text na minulém zasedání zazněl.
Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na zasedání
zastupitelstva, zveřejněn na úřední desce.
1.Zahájení a přivítání,schválení programu

2. Schválení URO č.3
3. Schválení bytu č.66/8 p.Andree Jirkové
Dále starosta přednesl dodatečně přidané body k projednání na zastupitelstvu:
4. Vyjádření zastupitelstva k návrhu průběhu dokončení rekonstrukce zahrady MŠ včetně
výstavby autobusové zastávky a opravy autobusové zastávky na rozcestí Hrušovka podaného
Vladimírem Hadravou ze dne 27.8.2015
5. Návrh a schválení k převodu kompetencí
6. Schválení výpočetní techniky a programu fy Gordic „DDP“
7. Diskuse;
8. Závěr.
Hlasování o navrženém programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující program zasedání i s přidanými body:
1.Zahájení a přivítání,schválení programu
2. Schválení URO č.3
3. Schválení bytu č.66/8 p.Andree Jirkové
4. Vyjádření zastupitelstva k návrhu průběhu dokončení rekonstrukce zahrady MŠ včetně výstavby
autobusové zastávky a opravy autobusové zastávky na rozcestí Hrušovka podaného Vladimírem
Hadravou ze dne 27.8.2015

5. Návrh a schválení k převodu kompetencí
6. Schválení zakoupení výpočetní techniky a programu fy Gordic „DDP“
7. Diskuse;
8. Závěr.
Výsledek hlasování: Pro6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení b/. bylo schváleno.
2/.Starosta obce Jiří Kotrba předložil zastupitelstvu ke schválení URO č.3 ve výši příjem 103
tis.Kč a výdej 103 tis.Kč,financování z bankovního účtu 0,- Kč.
(viz.příloha č.3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje URO č.3 ve výši příjem 103 tis.Kč a výdej 103
tis.Kč,financování z bankovního účtu 0,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení c/. bylo schváleno.
3/.Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost p.A.Jirkové o byt č.66/8.Byt se neopravoval
a cena nájmu zůstává stejná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje přidělení bytu č.66/8 p.Andree Jirkové.Pověřuje
starostu obce J.Kotrbu k sepsání smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování: Pro 4

Proti 0

Zdrželi se 2

Usnesení d/. bylo schváleno.
4/.Předsedající Jiří Kotrba informoval zastupitelstvo o rekonstrukci zahrady MŠ.
Po předchozí schůzce ze dne 24.8.2015 na které byli přítomni všichni zúčastnění Akce
rekonstrukce zahrady MŠ a autobusová zastávka, zastupitelé obce Chotiměř obdrželi návrhy od
Vladimíra Hadravy,za kterých chce dokončit Akci o rekonstrukci zahrady MŠ a autobusové
zastávky.(viz.příloha č.4)
Starosta obce jednotlivé návrhy Vladimíra Hadravy přečetl a poté přečetl vyjádření zastupitelstva
obce Chotiměř a zároveň odpovídal na jednotlivé návrhy. Vyjádření zastupitelů bude Vladimíru
Hadravovi odesláno..(viz.příloha č.5 )
(Proběhla diskuse z řad zastupitelstva i občanů s opětovným ujištěním starosty,že se i nadále
chce obec s fy Hadrava domluvit na dodělání akce.)
5/. Vzhledem k tomu,že zastupitelstvo schvalovalo rozpočet obce na rok 2015
položkově,předložil starosta obce zastupitelstvu návrh k převodu kompetencí :
I. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce
k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta
zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do výdajů
rozhodne zastupitelstvo.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy)
do výše 100 000 Kč. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu kromě účelově
určených darů.
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer
nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta zapojuje
do výdajů.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání
zastupitelstva.
Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízeným
příspěvkovým organizacím.
Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného
ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku
nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje)
u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů
provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.

c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč a to jen v
případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace,
v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z
neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod. Dále v případě úhrady pokut, penále a
dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
II. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje návrh k převodu kompetencí v plném znění.(viz.text
výše).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení e/. bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6/.Starosta obce na doporučení interního auditu předložil zastupitelstvu návrh na zakoupení
notebooku,malé tiskárny a programu fy Gordic „Daně,dávky,poplatky“,aby bylo zajištěno
elektronické vedení vybírání poplatků od občanů.Cena je odhadována na cca 23 000,- .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje zakoupení notebooku,tiskárny a programu DDP a
současně s tím i upravuje rozpočet URO č.3 o částku 23 tis. Kč výdej na příslušné § a
položky,kdy výdej bude financován z bankovního účtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení f/. bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7/.Diskuse
P.Macháček se kladně vyjádřil k zastupitelstvu hospodařit s finančními prostředky obce
transparentně a vyzýval k uklidnění vztahů v obci. Vyjádřil stávajícímu zastupitelstvu
svou podporu.
P.Rejzek opět zopakoval,že nikdo se špatně k práci samotné p.Hadravy nevyjádřil a přitom fy
Hadrava dává návrhy zadavateli,což by se stát nemělo.Vyjádřil své zklamání důvěry
k p.Kotykové,která svým jednáním celý problém způsobila.
P.Macháčková informovala o nutnosti opravy hřbitovních vrat a stříkající studny při výtlaku
vody.(P.Jasukevič a p.Suchý zajistí opravu.)
P.Drábek a L.Černý sdělili své obavy o bezpečnost dětí v MŠ,kdy stávající část zdi (oplocení
MŠ) hrozí spadnutím.
Odpověď starosty:Zastupitelstvo o problému ví,bezpečnost dětí musí zajistit ředitelka MŠ,která
nesmí děti nechávat si hrát poblíž zdi.Zastupitelstvo se bude opravou zabývat po dokončení Akce
MŠ.(Po ukončení zasedání se zastupitelé domluvili,že část zdi okamžitě zbourají a nahradí ji
provizorním oplocením,aby nedošlo k případnému úrazu.)
p.Hřebíková se vyjádřila,že zájmem obce by mělo být dávat práci místním firmám ovšem za
podmínek transparentnosti.
P.Šafránek sdělil své přesvědčení,že v minulosti již obec obdržela dotaci na hřiště pod MŠ
a jelikož se prý jedná o stejné parcelní číslo,obec by v případě žádosti o dotaci na Akci MŠ již
žádnou neobdržela.Dále vyjádřil svůj zájem prohlédnout si dokumenty týkající se akce Oprava
dětského hřiště pod MŠ,která se uskutečnila před lety.

8/.Závěr
Předsedající Jiří Kotrba ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2)Celé znění námitky p.Hadravové k zápisu ze zasedání č.8 ze dne 13.8.2015
3) URO č.3
4),návrh průběhu dokončení rekonstrukce zahrady MŠ Vladimíra Hadravy
5) Vyjádření zastupitelů k návrhu průběhu rekonstrukce MŠ
Usnesení č.8
a/. Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápisu Bartoše J. a Jasukeviče Š. a
zapisovatele Evu Eflerovou.
b/. Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje navržený program zasedání
c/. Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje URO č.3 ve výši příjem 103 tis.Kč a výdej 103
tis.Kč,financování z bankovního účtu 0,- Kč.
d/.Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje přidělení bytu č.66/8 p.Andree Jirkové.Pověřuje
starostu obce J.Kotrbu k sepsání smlouvy o nájmu.
e/. Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje návrh k převodu kompetencí v plném
znění.(viz.text výše).
f/.Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje zakoupení notebooku, tiskárny a programu DDP
a současně s tím i upravuje rozpočet URO č.3 o částku 23 tis. Kč výdej na příslušné § a
položky, kdy výdej bude financován z bankovního účtu obce.

Zápis byl vyhotoven dne:18.9.2015
Zapisovatel:Eflerová Eva

Ověřovatelé:

………………….

Starosta:Jiří Kotrba

Místostarosta:Vladimír Bouček

------------------------------------------------------------

………………………………..

dne ………………….

dne ………………….

