OBEC CHOTOVICE

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice,
konaného dne 18.11.2014 od 18:00 hodin
Zasedání číslo

8/2014

Datum

18.11.2014

Přítomni

Dle prezenční listiny

Jednání řídil

Bohumil Mráček - starosta

Ověřovatelé zápisu

Miroslav Petrák, Petr Vrba

Program jednání

a) Projednání závěrů kontroly samostatné působnosti obce
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

z Ministerstva vnitra.
Projednání rozpočtových změn č.6/2014
Projednání plánu inventur a stanovení členů
inventarizační komise.
Stanovení členů kontrolního a finančního výboru.
Projednání žádosti o pronájem pozemků.
Projednání Zástavbové studie.
Projednání závěrů výběrového řízení na projekt „ Snížení
energetické náročnosti budovy OÚ.
Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a
usnesení.

Přítomno je 8 členů zastupitelstva
omluven: 1 - ing.Ota Pour
neomluven: 0

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zapisovatelkou byla určena Dana Šimánková.

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU
PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽELI SE – 0

OBEC CHOTOVICE

A)

Projednání závěrů kontroly samostatné působnosti obce z Ministerstva vnitra
Byl projednán protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce
Chotovice, z Ministerstva vnita ČR. Při kontrole bylo shledáno následující porušení zákona:
Obec porušila §12 odst.4 věty druhé zákona o obcích ( evidence právních předpisů
obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí platnosti, datum
nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti) tím, že evidence právních
předpisů obce, které obec vydala, neobsahovala všechny požadované údaje.
Opatření: neprodleně zavést evidenci všech právních předpisů, které obec vydala
s předepsanými údaji. Tímto úkolem pověřuje paní Danu Šimánkovou. Termín splnění je
stanoven na dobu tří dnů, tj. do 21.11.2014.
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

B) Projednání rozpočtových změn č.6/2014
Byly projednány Rozpočtové změny č.6/2014, kde je navrženo navýšit příjmy o
143.000,00 Kč a navýšit výdaje o 347.000,00 Kč. ( viz. Příloha )
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

C) Projednání plánu inventur a stanovení členů inventarizační komise.
Byl projednán Plán inventur a navrženi tito členové inventarizační komise:
Předseda IK – Václav Horyna
Členové IK – Michal Jankuj, Miroslav Petrák
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 Václav Horyna

D) Stanovení členů kontrolního a finančního výboru.
Za členy finančního výboru jsou navrženi: Zdeňka Hošnová a Monika Jankujová
Za členy kontrolního výboru jsou navrženi: Jiří Šimánek a Marie Jeřábková

HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

OBEC CHOTOVICE

E) Projednání žádosti o pronájem pozemků
Byla projednána žádost pana Josefa Horáka ( bytem Pihel 51 )o pronájem pozemků za
účelem zemědělské prvovýroby – výroba krmiv. Tyto pozemky jsou určeny pro výstavbu
rodinných domů a proto bylo navrženo této žádosti nevyhovět.

HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE - 1 Hana Matulová

F) Projednání „ Zástavbové studie“
Byla projednána nová verze Zástavbové studie, kterou vypracoval ing.Vaněk. Studie
bude předložena ke schválení na Stavební úřad v Novém Boru a bude zahájeno územní
řízení.
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 1 Hana Matulová

G)

Projednání výsledků výběrového řízení na projekt „ Snížení energetické
náročnosti OÚ
Byly projednány výsledky výběrového řízení na projekt „ Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ. Tento projekt je financován z dotací SFŽP. Do výběrového
řízení se přihlásily dvě firmy – Stavoterm Černý s.r.o. a STAVOEFEKTA PLUS s.r.o.
Protokol o otevírání obálek s nabídkami je přílohou tohoto zápisu. Komise doporučuje
zadavateli ( tedy obci Chotovice ) uzavřít smlouvu s uchazečem prvním v pořadí, tj.
společností Stavoterm Černý s.r.o., se sídlem Na Zvonku 876/7, 460 15 Liberec
15, IČO 25459805.
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 1 Hana Matulová

OBEC CHOTOVICE

H) Různé –informace, náměty, dotazy, diskuze,závěr a usnesení.
Zastupitelka paní Hana Matulová navrhuje zveřejňovat celé zápisy ze zasedání na Úřední
desce a na webových stránkách obce. Po delší diskusi bude tento bod zařazen do programu
příštího zasedání.

Zasedání ukončeno v 19:30 hod.

OBEC CHOTOVICE

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 18.11.2014 přijalo následující
usnesení:
8/2014/A
SCHVÁLILO
Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti obce.
Nedostatky budou odstraněny do tří dnů ( tj. do 21.11.2014 ). Za osobu zodpovědnou
splněním úkolu byla určena paní Dana Šimánková – místostarostka obce.
8/2014/B
SCHVÁLILO
Rozpočtové změny č. 6/2014
8/2014/C
SCHVÁLILO
Složení inventarizační komise a plán inventur. Předsedou byl určen Václav Horyna a členy
Michal Jankuj a Miroslav Petrák.
8/2014/D
SCHVÁLILO
Složení finančního a kontrolního výboru. Za členy kontrolního výboru byli schváleni: Jiří
Šimánek a Marie Jeřábková. Za členy finančního výboru byli schváleni: Zdeňka Hošnová a
Monika Jankujová.
8/2014/E
NESCHVÁLILO
Žádost o pronájem pozemků pana Josefa Horáka.
8/2014/F
SCHVÁLILO
Zástavbovou studii na výstavbu rodinných domů.
8/2014/G
SCHVÁLILO
Podepsání smlouvy s firmou Stavoterm Černý s.r.o. na projek „Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ.“ Pověřilo starostu podepsáním smlouvy.
Zapisovatelka:

Dana Šimánková

______________________________

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Petrák

______________________________

Petr Vrba

______________________________

Bohumil Mráček

______________________________

Starosta:

otisk razítka

