Obec Chotovice

ZÁPIS č. 8/2020
z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE
Zasedací číslo

8/2020

Datum

17.12.2020

Přítomni/místo

Dle prezenční listiny / obecní úřad, kulturní sál /

Jednání řídil

Petr Vrba

Ověřovatelé zápisu

Ing. Ota Pour, Milan Tichý

Přítomno je: 7
Omluven:
0
Neomluven: 0

(členů zastupitelstva)

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin

1) Zahájení a volba orgánů jednání
Starosta přivítal přítomné, prohlásil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Na zapisovatelku zápisu byla navržena Zuzana Mráčková a na ověřovatele zápisu Ing. Ota Pour 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. 8/2020 Zuzanu
Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Ing. Otu Poura a Milana Tichého.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0
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2) Schválení programu:
Starosta podal návrh na změnu a rozšíření programu jednání:
Vyřadit:
• Schválení ceníku věcných břemen
Nové body:
• Změna výkonu funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou
• Stanovení odměny starosty
• Stanovení odměny místostarostky
• SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ
NOVOBORSKA NA ROK 2021
• Projednání žádosti o odložení splatnosti závazku vůči obci K.P.
• Odložení splatnosti návratné finanční výpomoci obecní hospodě
• SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI č. 33/2020-36210/VB/Mar
• Záměr prodeje nepotřebného poškozeného obecního majetku:
a) TERA VARI s vozíkem za minimální cenu 5 tis. Kč
b) Karetní stůl – za minimální cenu 1 tis. Kč
c) Kamna v hospodě za minimální cenu 1 tis. Kč
• Souhlas s účastí na projektu SON Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku ve výši do
105.000,- Kč.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a volba orgánů jednání
Schválení programu jednání
Změna výkonu funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou
Stanovení odměny starosty
Stanovení odměny místostarostky
SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ
NOVOBORSKA NA ROK 2021
7. Projednání žádosti o odložení splatnosti závazku vůči obci - K. P.
8. Odložení splatnosti návratné finanční výpomoci obecní hospodě
9. Inventarizační komise
10. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI č. 33/2020-36210/VB/Mar
11. Záměr prodeje nepotřebného poškozeného obecního majetku:
a) TERA VARI s vozíkem za minimální cenu 5 tis. Kč
b) Karetní stůl – za minimální cenu 1 tis. Kč
c) Kamna v hospodě za minimální cenu 1 tis. Kč
12. Žádost o vyjádření k přístavbě objektu rodinné rekreace (pro dodatečné povolení
stavby)
13. Záměr na prodej pozemku p.č. 134 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
14. Rozpočet obce na rok 2021
15. Rozpočtové opatření č. 5/2020
16. Pověření starosty k rozpočtovému opatření na konci roku
17. Souhlas s účastí na projektu SON Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku ve výši do
105.000,- Kč.
18. Diskuze
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Po přečtení upraveného programu jednání zastupitelé schvalují program jako celek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 8/2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

3) Změna výkonu funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou
Starosta podal návrh na změnu statusu uvolněného člena zastupitelstva a navrhuje, aby
starosta od 1. 2. 2021 vykonával funkci dlouhodobě neuvolněnou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě neuvolněn, s účinností od 1. 2. 2021.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

4) Stanovení odměny starosty
Zastupitelé schvalují, že starosta bude mít odměnu v plné výši dle zákona.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo, že dlouhodobě neuvolněný starosta bude mít
odměnu v plné výši dle zákona, ve výši 25.775 Kč, s účinností od 1. 2. 2021.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Vrba)

5) Stanovení odměny místostarostky
Zastupitelé schvalují, že místostarostka bude mít odměnu v plné výši dle zákona.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo, že dlouhodobě neuvolněná místostarostka bude
mít odměnu v plné výši dle zákona, ve výši 23.198 Kč, s účinností od 1. 2. 2021.

HLASOVÁNÍ
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PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

–
–
–

6
0
1

(Mráčková)

6) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb Svazku obcí Novoborska na rok
2021
Starosta seznámil přítomné s výší příspěvku obce Chotovice na spolufinancování sociálních služeb
SON na rok 2021 bude ve výši 14 940,00 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o spolufinancování sociálních služeb
Svazku obcí Novoborska na rok 2021.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

7) Projednání žádosti o odložení splatnosti závazku vůči obci – Kamil Petrák
Starosta seznámil přítomné s žádostí o odložení splatnosti závazku K.P. vůči obci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vyhovělo žádosti Kamila Petráka a schválilo odložení
splatnosti závazku 15 tis. Kč do 31.12.2021.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Petrák Z.)

8) Odložení splatnosti návratné finanční výpomoci obecní hospodě
Starosta oznámil, že z důvodu situace v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19, není možné
splatit finanční výpomoc ve stanovené lhůtě. Z tohoto důvodu se přesunuje splatnost o jeden
rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odložení návratné finanční výpomoci obecní
hospodě o jeden rok – do 31.12.2021.

HLASOVÁNÍ
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PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

–
–
–

7
0
0

9) Inventarizační komise
Místostarostka navrhla inventarizační komisi pro každoroční inventarizaci majetku obce ve
složení Zdeňka Hošnová, Zdeněk Petrák a Michal Jankuj. Všichni přítomní souhlasí.
Návrh usnesení: a) Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi v počtu 3 členů.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

Návrh usnesení: b) Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi ve složení Zdeňka
Hošnová, Zdeněk Petrák a Michal Jankuj.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

10) SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI č. 33/2020-36210/VB/Mar
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení VB, jedná se o VB na VO u silnice I/9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENESLUŽEBNOSTI č. 33/2020-36210/VB/Mar a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

11) Záměr prodeje nepotřebného majetku obce
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Na pracovní poradě dne 8. 12. 2020 zastupitelé rozhodli o záměru prodat nepotřebný majetek
obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr na prodej nepotřebného majetku:
a) TERA VARI s vozíkem za minimální cenu 5 tis. Kč
b) Karetní stůl – za minimální cenu 1 tis. Kč
c) Kamna v hospodě za minimální cenu 1 tis. Kč
Příjem žádostí na OÚ Chotovice do 15.01.2021.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

12) Žádost o vyjádření k přístavbě objektu rodinné rekreace (pro dodatečné povolení stavby)
Starosta seznámil přítomné s projektovou dokumentací na přestavbu objektu rodinné rekreace
na pozemku p.č. 58/2 ev.č. 45 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s přestavbou objektu ev. č. 45 na pozemku p.č.
58/2 a 58/1 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

13) Záměr na prodej pozemku p.č. 134 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
Na pracovní poradě dne 8. 12. 2020 zastupitelé rozhodli o záměru prodat pozemky na parcele
p.č. 134.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemků p.č. 134/2, 134/3, 134/4,
134/5, 134/6, 134/7, 134/8 a 134/9 všechny v k.ú. Chotovice u Nového Boru za minimální cenu
500,- Kč/m2. Příjem žádostí na OÚ Chotovice do 15.01.2021.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

14) Rozpočet obce na rok 2021
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Účetní podrobně seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2021 jako přebytkový.
Příjmy ve výši 3.547.700,- Kč, výdaje ve výši 3.290.552,- Kč, financování ve výši 257.148,- Kč.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

15) Rozpočtové opatření č 5/2020
Účetní seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2020
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020:
Příjmy ve výši 30.984,- Kč, výdaje ve výši 0,- Kč, financování ve výši 30.984,- Kč.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

16) Pověření starosty k rozpočtovému opatření na konci roku
Každoročně je potřeba schválit rozpočtové opatření na konci roku, kdy již není možné svolat
jednání zastupitelstva, proto zastupitelé pověřují starostu provést rozpočtové opatření do výše
max. 250 tis. Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo starostu v případě potřeby provést rozpočtové
opatření na konci roku do max. výše 250.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

17) Souhlas s účastí na projektu SON Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku ve výši do
105.000,- Kč.
Starosta seznámil přítomné se stavem podání hromadné žádosti obcí na Novoborsku o
poskytnutí dotace na kontejnery, popelnice na bioodpad, včetně vybudování ploch na
stanovištích. V současné době probíhá příprava na výběr dodavatele. K realizaci by mělo dojít
v průběhu roku 2021.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účast na projektu SON Dovybavení sběrných
kapacit v Novoborsku ve výši do 105.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Petrák)

18) Diskuze
• Ve svoz směsného komunálního odpad dojde k zásadní změně 14. denního svozu z lichého
týdne na sudý!!! Je to proto, aby se nenarušila kontinuita.

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:35 hod.

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání
č. 8/2020, dne 17.12.2020
přijalo následující usnesení:
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8/2020/1 – Volba orgánů jednání
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 8/2020 Zuzanu Mráčkovou a
ověřovateli daného zápisu Ing. Otu Poura a Milana Tichého.
8/2020/2 – Schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 8/2020.
8/2020/3 – Změna výkonu funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou
Zastupitelstvo obce určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě neuvolněn, s účinností od 1. 2. 2021.
8/2020/4 – Stanovení odměny starosty
Zastupitelstvo obce schválilo, že dlouhodobě neuvolněný starosta bude mít odměnu v plné
výši dle zákona, ve výši 25.775 Kč, s účinností od 1. 2. 2021.
8/2020/5 – Stanovení odměny místostarostky
Zastupitelstvo obce schválilo, že dlouhodobě neuvolněná místostarostka bude mít odměnu
v plné výši dle zákona, ve výši 23.198 Kč, s účinností od 1. 2. 2021.
8/2020/6 – Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb Svazku obcí
Novoborska na rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o spolufinancování sociálních služeb Svazku obcí
Novoborska na rok 2021 a příspěvek ve výši 14.940,- Kč.
8/2020/7 – Projednání žádosti o odložení splatnosti závazku vůči obci – Kamil Petrák
Zastupitelstvo obce vyhovělo žádosti Kamila Petráka a schválilo odložení splatnosti závazku
15 tis. Kč do 31.12.2021.
8/2020/8 – Odložení splatnosti návratné finanční výpomoci obecní hospodě
Zastupitelstvo obce schválilo odložení návratné finanční výpomoci obecní hospodě o jeden
rok – do 31.12.2021.
8/2020/9/a – Inventarizační komise – stanovení počtu členů
Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi v počtu 3 členů.
8/2020/9/b – Inventarizační komise – složení komise
Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi ve složení Zdeňka Hošnová, Zdeněk
Petrák a Michal Jankuj.
8/2020/10 – SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI č. 33/202036210/VB/Mar
Zastupitelstvo obce schválilo SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI č.
33/2020-36210/VB/Mar a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8/2020/11 – Záměr prodeje nepotřebného majetku obce
Zastupitelstvo obce zveřejňuje záměr na prodej nepotřebného majetku:
a) TERA VARI s vozíkem za minimální cenu 5 tis. Kč
b) Karetní stůl – za minimální cenu 1 tis. Kč
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c) Kamna v hospodě za minimální cenu 1 tis. Kč
Příjem žádostí na OÚ Chotovice do 15.01.2021.
8/2020/12 – Žádost o vyjádření k přístavbě objektu rodinné rekreace (pro dodatečné
povolení stavby)
Zastupitelstvo obce souhlasí s přestavbou objektu ev. č. 45 na pozemku p.č. 58/2 a 58/1
v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
8/2020/13 – Záměr na prodej pozemku p.č. 134 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemků p.č. 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6,
134/7, 134/8 a 134/9 všechny v k.ú. Chotovice u Nového Boru za minimální cenu 500,Kč/m2. DPH bude vyčísleno dle aktuálně platného Zákona o DPH. Příjem žádostí na OÚ
Chotovice do 15.01.2021.
8/2020/14 – Rozpočet obce na rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2021 jako přebytkový.
Příjmy ve výši 3.547.700,- Kč, výdaje ve výši 3.290.552,- Kč, financování ve výši 257.148,Kč.
8/2020/15 – Rozpočtové opatření č 5/2020
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020:
Příjmy ve výši 30.984,- Kč, výdaje ve výši 0,- Kč, financování ve výši 30.984,- Kč.
8/2020/16 – Pověření starosty k rozpočtovému opatření na konci roku
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu v případě potřeby provést rozpočtové opatření na
konci roku do max. výše 250.000,- Kč.
8/2020/17 – Souhlas s účastí na projektu SON Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku
ve výši do 105.000,- Kč
Zastupitelstvo obce schválilo účast na projektu SON Dovybavení sběrných kapacit v
Novoborsku ve výši do 105.000,- Kč.
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Zapisovatelka:

Zuzana Mráčková

________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ota Pour

________________________

Milan Tichý

________________________

Petr Vrba

________________________

Starosta obce:
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