Obec Chotovice

ZÁPIS č. 1/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice
konaného dne 28.01.2019 v 18 hodin
Zasedací číslo

1/2020

Datum

28.01.2020

Přítomni

Dle prezenční listiny

Jednání řídil

Petr Vrba

Ověřovatelé zápisu

Michal Jankuj a Milan Tichý

Přítomno je: 6
Omluven:
1
Neomluven: 0

členů zastupitelstva
Ing. Ota Pour

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin
1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal přítomné, prohlásil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta oznámil, že z jednání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam.
Starosta se omluvil členům kontrolního výboru za nedorozumění při minulém jednání
zastupitelstva, kdy při omlouvání člena zastupitelstva a následném projednávání změny
v programu mohlo dojít ke špatnému vysvětlení – pochopení. Jednání bodu kontrolního výboru
nebylo odloženo z důvodu nemoci člena kontrolního výboru, ale pro nedodání kompletních
materiálů z důvodu dopracovávání externím zaměstnancem obce.
Na zapisovatelku zápisu byla navržena Zuzana Mráčková a na ověřovatele zápisu Michal Jankuj
a Milan Tichý. Všichni tři souhlasí. Starosta sdělil, že byl ověřen zápis z předchozího jednání
zastupitelstva, proti kterému nebyly podány žádné námitky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 1/2020 Zuzanu
Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Michala Jankuje a Milana Tichého.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

6
0
0

Obec Chotovice
2. Schválení programu:
Starosta navrhl úpravu a sloučení bodu 3 a 4 a dále rozšíření programu o body:
09. Podání žádosti o dotaci – Stavebně historický průzkum
10. Zrušení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
11. Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu
12. Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky
Zastupitelé se změnou programu souhlasí a po přečtení celého programu hlasovali o programu
jako celku.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
Zahájení
1. Volba orgánů jednání
2. Schválení programu jednání
3. SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ
NOVOBORSKA NA ROK 2020 a výše příspěvku pro rok 2020
4. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
5. Dohoda o údržbě pozemků v lokalitě zástavbového území
6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
7. Pověření k zastupování obce Chotovice na Sněmu SOLK
8. Rozpočtové opatření č.4/2019
9. Podání žádosti o dotaci – Stavebně historický průzkum
10. Zrušení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
11. Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu
12. Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky
13. Diskuze
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program jednání č. 1/2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

3. SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ
NOVOBORSKA NA ROK 2020 a výše příspěvku na rok 2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem smlouvy a s výší příspěvku na rok 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo „SMLOUVU O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA NA ROK 2020“ a příspěvek ve výši 14.670,- Kč
na rok 2020.

Obec Chotovice
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

4. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

3
1
2

Jankuj, Mráčková, Vrba
Hošnová
Tichý, Petrák

5. Dohoda o údržbě pozemků v lokalitě zástavbového území
Zastupitelstvo obdrželo žádost o bezplatnou údržbu obecních pozemků od pana Martina Kočího
tak, jako tomu bylo v loňském roce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo „Dohodu o údržbě obecních pozemků“ s panem
Martinem Kočím na rok 2020 a ukládá starostovi smlouvu odepsat.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
Po předchozích schvalování návrhů na bezplatný převod pozemků pod chodníky stavby
Křižovatka Chotovice na silnici I/9 schvaluje nyní zastupitelstvo smlouvu na bezúplatný převod
tří pozemků od Úřadu pro zastupování státu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo „SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. UCL/4629/19/BÚP-608/ÚE/20/Št“, pozemků
parc. č. 273/15, 273/16 a 273/17 a ukládá starostovi smlouvu odepsat.

Obec Chotovice
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

7. Pověření k zastupování obce Chotovice na Sněmu SOLK
30.01.2020 se bude konat pravidelný sněm Sdružení obcí Libereckého kraje. Jelikož na tomto
sněmu dojde k volbě orgánů apod., je potřeba schválit pověření starosty obce k účasti a
hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zastupování obce na jednání Sněmu
Sdružení obcí Libereckého kraje, které se bude konat v budově krajského úřadu dne 30.01.2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

8. Rozpočtové opatření
Na konci roku byly schváleny starostou poslední rozpočtové změny roku (které jsou přílohou
usnesení). Nyní jsou s rozpočtovým opatřením seznámeni i zastupitelé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2019.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

9. Podání žádosti o dotaci – Stavebně historický průzkum
Po jednání v Kapli navštívení Panny Marie, za účasti zástupce církve děkana Ing. Pavla Morávka
a starosty a místostarostky obce, bylo konstatováno, že současný stav objektu je
v nevyhovujícím stavu. Bylo dohodnuto, že se podniknou kroky, aby v budoucnu mohlo dojít k
rekonstrukci. Nyní předkládáme zastupitelstvu návrh smlouvy na zhotovení stavebního
průzkumu, na který budeme žádat o dotaci. Od církve máme plnou moc k vyřízení žádosti. Podíl
dotace činí až 70%, o zbylou část nákladů se podělí rovným dílem obec a církev. Celková částka
na zhotovení průzkumu činí 34.500,- Kč.

Obec Chotovice
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo schválilo ,,Souhlas vlastníka kulturní památky s realizací projektu,, od
statutárního zástupce Římskokatolické farnosti Skalice, která je vlastníkem kulturní
památky Kaple navštívení Panny Marie v Chotovicích, pro účely dotačního řízení v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 7.3 Stavebně historický průzkum
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

b) Zastupitelstvo schválilo podání žádosti do dotačního řízení v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 7.3. Stavebně historický průzkum na vytvoření stavebně
historického průzkumu kulturní památky Kaple navštívení Panny Marie rejst. číslo ÚSKP
18995/5 – 2996.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

c) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebně historického průzkumu
Mgr. Miroslavem Novým, podmíněnou poskytnutím příspěvku z Dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogramu 7.3 Stavebně historický průzkum, se smluvní odměnou
ve výši 34500,-Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

10. Zrušení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Na doporučení odborníků předkládáme návrh na zrušení Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, která byla schválena zastupitelstvem v roce 2011. Jelikož od té doby došlo ke
změnám v zákonu o veřejných zakázkách, a i nadále se očekávají další změny, je doporučeno
směrnici nezřizovat a držet se aktuálních zákonů. V praxi ale budeme postupovat co
nejtransparentněji. O každé zakázce a postupu bude vždy informováno celé zastupitelstvo, aby
byla stoprocentní kontrola a bylo vybráno zodpovědně a pro obec co nejvýhodněji.

Obec Chotovice
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Chotovice ze dne 19.10.2011.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

11. Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu
Zastupitelstvo se rozhodlo opravit pánské toalety v budově Obecního úřadu a na základě
předběžného vyčíslení předpokládaných nákladů ukládá starostovi poptat min. 3 firmy a vybrat
vítěze, který provede stavební práce. S výsledkem výběru bude zastupitelstvo seznámeno na
nejbližším jednání, kde bude schválena smlouva o dílo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje investici modernizace pánských
záchodů v budově obecního úřadu a ukládá starostovi poptat zhotovitele.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

12. Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky
Zastupitelstvo se rozhodlo změnit výši odměny místostarostky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo odměnu dlouhodobě neuvolněné místostarostky ve výši
75% z plné výše dle zákona s platností od 01.02.2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

5
1
0

Petrák

13. Diskuze
Starosta oznámil, že ke sběru jedlých tuků a olejů není nutné zřídit provozní řád. Zákon to nijak
nevyžaduje. Aby se ale předešlo případným problémům se sběrem, vytvořil starosta jednoduchý
návod na sběr jedlých tuků a olejů, který zveřejnil na stránkách obce, v Mobilním rozhlase a
informace bude zveřejněna i v obecním zpravodaji Chotovinách. Zastupitelé souhlasí s tím, že byl
tímto splněn úkol z usnesení č. 8/2019/10/b.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi.

Obec Chotovice
Ing. Hlinka dal námět na zveřejňování zápisů ze zasedání prostřednictvím mobilního rozhlasu. Dále
se poptával na situaci ohledně provozní do Chotovické hospody.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:40 hod.
Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání
č. 1/2020, dne 28.01.2020
přijalo následující usnesení:
1/2020/1 – Volba orgánů jednání
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 1/2020 Zuzanu Mráčkovou a
ověřovateli daného zápisu Michala Jankuje a Milana Tichého.
1/2020/2 – Schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání č. 1/2020.
1/2020/3 – SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU
OBCÍ NOVOBORSKA NA ROK 2020 a výše příspěvku pro rok 2020
Zastupitelstvo obce schválilo „SMLOUVU O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA NA ROK 2020“ a příspěvek ve výši 14.670,- Kč na rok
2020.
1/2020/4 – Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce neschválilo Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
1/2020/5 – Dohoda o údržbě pozemků v lokalitě zástavbového území
Zastupitelstvo obce schválilo „Dohodu o údržbě obecních pozemků“ s panem Martinem
Kočím na rok 2020 a ukládá starostovi smlouvu odepsat.
1/2020/6 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
Zastupitelstvo obce schválilo „SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA
K NEMOVITÝM VĚCEM č. UCL/4629/19/BÚP-608/ÚE/20/Št“, pozemků parc. č. 273/15,
273/16 a 273/17 a ukládá starostovi smlouvu odepsat.
1/2020/7 – Pověření k zastupování obce Chotovice na Sněmu SOLK
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zastupování obce na jednání Sněmu Sdružení obcí
Libereckého kraje, které se bude konat v budově krajského úřadu dne 30.01.2020.
1/2020/8 – Rozpočtové opatření č.4/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Podání žádosti o dotaci – Stavebně historický průzkum:
1/2020/9/a – Zastupitelstvo schválilo ,,Souhlas vlastníka kulturní památky s realizací
projektu,, od statutárního zástupce Římskokatolické farnosti Skalice, která je vlastníkem
kulturní památky Kaple navštívení Panny Marie v Chotovicích, pro účely dotačního řízení
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 7.3 Stavebně historický průzkum.
1/2020/9/b – Zastupitelstvo schválilo podání žádosti do dotačního řízení v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 7.3. Stavebně historický průzkum na vytvoření stavebně
historického průzkumu kulturní památky Kaple navštívení Panny Marie rejst. číslo ÚSKP
18995/5 – 2996.
1/2020/9/c – Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebně historického
průzkumu Mgr. Miroslavem Novým, podmíněnou poskytnutím příspěvku z Dotačního fondu

Obec Chotovice
Libereckého kraje, podprogramu 7.3 Stavebně historický průzkum, se smluvní odměnou ve
výši 34.500,-Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
1/2020/10 – Zrušení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce ruší Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Chotovice ze dne 19.10.2011.
1/2020/11 – Modernizace pánských toalet obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje investici modernizace pánských záchodů v budově
obecního úřadu a ukládá starostovi poptat zhotovitele.
1/2020/12 – Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky
Zastupitelstvo schválilo odměnu dlouhodobě neuvolněné místostarostky ve výši 75% z plné
výše dle zákona s platností od 01.02.2020.

Zapisovatelka:

Zuzana Mráčková

________________________

Ověřovatelé zápisu:

Michal Jankuj

________________________

Milan Tichý

________________________

Petr Vrba

________________________

Starosta obce:

