OBEC CHOTOVICE

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice,
konaného dne 27.1.2015 od 18:00 hodin
Zasedání číslo

1/2015

Datum

27.1.2015

Přítomni

Dle prezenční listiny

Jednání řídil

Bohumil Mráček - starosta

Ověřovatelé zápisu

Václav Horyna, Petr Vrba

Program jednání

a) Projednání Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce a přílohy č.1 Obecně závazné
vyhlášky č.1/2014 o místním poplatku.
b) Projednání „Jednacího řádu zastupitelstva obce Chotovice“
c) Projednání vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele
územního řízení na stavbu RD.
d) Projednání žádosti na pronájem pozemků.
e) Projednání o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet.“
f) Revokace usnesení č.4/2014/E z 24.6.2014.
g) Pověření starosty k jednávání o úvěrové smlouvě s Českou
spořitelnou na částku 1,8 mil.
h) Pověření zastupitele k zajištění podávání informací podle
zákona č. 106/1999.
i)

Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a

usnesení.

Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Omluven: 2 – Jankuj Michal, Miroslav Petrák
Neomluven: 0
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zapisovatelkou byla určena Dana Šimánková.
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Předsedající navrhl rozšíření programu jednání zastupitelstva obce Chotovice o body
F) Revokace usnesení č.45/2014/E z 24.6.2014
G) Pověření starosty k jednání o úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou na částku 1,8mil.Kč
H) Pověření zastupitele k zajišťování podávání informací podle zákona č.106/1999.

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU
PRO - 7
PROTI - 0
ZDRŽELI SE - 0

A) Projednání Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce a přílohy č.1 Obecně
závazné vyhlášky č.1/2014 o místním poplatku.
Zastupitelé se seznámili s obsahem vyhlášky - nebyly vzneseny námitky
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

Projednání dodatku k Obecně závazné vyhlášce obce Chotovice o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Skutečné náklady na rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
167.478,-Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady celkem 167.478,-Kč děleno 252
poplatníků ( počet osob s trvalým pobytem na území obce + počet staveb
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba) = 665,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4
odst.1 písmeno b. vyhlášky ve výši 600,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo OZV č.1/2015 a dodatek č.2/2015 k Obecně
závazné vyhlášce č.1/2014.
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
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B) Projednání „Jednacího řádu zastupitelstva obce Chotovice“
Zastupitelstvo se seznámilo s obsahem Jednacího řádu zastupitelstva obce Chotovice.
Paní Matulová vznesla dotazy a navrhla úpravy, které předsedající akceptoval a také
doplnil. Upravený Jednací řád byl předložen k hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo Jednací řád obce Chotovice.
HLASOVÁNÍ
PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 Matulová

C) Projednání vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele územního řízení na
stavbu RD.
Byla předložena konečná verze zástavbové studie na výstavbu RD. V této fázi je třeba
vyhlásit poptávkové řízení na zpracovatele územního řízení na pozemky pro stavbu
RD.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo vyhlášení poptávkového řízení na
zpracovatele územního řízení na pozemky pro stavbu RD.
HLASOVÁNÍ
PRO - 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 Matulová

D) Projednání žádosti o pronájem pozemků.
Byla projednána žádost paní Petry Svejkovské na pronájem pozemků na dobu 4 let.
Jedná se o současnou nájemkyni a tedy prodloužení pronájmu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemků č.39/1 a 42/2 paní Petře
Svejkovské na dobu 4 let.
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
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E) Projednání o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet.“
Zastupitelé zvážili připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet „ a přistoupili
k hlasování.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet.“
HLASOVÁNÍ
PRO – 3 Vrba, Mráčková, Matulová
PROTI – 3 Šimánková, Mráček, Pour
ZDRŽEL SE – 1 Horyna

F) Revokace usnesení č. 4/2014/E z 24.6.2014.
Jedná se o usnesení, kde zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k jednání
s KB o poskytnutí úvěru na spoluúčast projektu „ Snížení energetické náročnosti
budovy Obecního úřadu“ a s tím spojené další náklady. Ze strany KB však byly
vznášeny další a další požadavky a podmínky pro uzavření jsou pro obec
nepřijatelné a nevýhodné. Proto navrhujeme odstoupit od jednání s KB o
poskytnutí úvěru.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo revokaci usnesení č.4/2014/E
z 24.6.2014 a odstupuje od jednání s KB o poskytnutí úvěru.
HLASOVÁNÍ
PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 1 Matulová

G) Pověření starosty k jednání o úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou na 1,8
mil. Kč
Na základě odstoupení od jednání o úvěrové smlouvě s KB, pověřuje
zastupitelstvo starostu obce k jednání o úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou na
projekt „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ“ v hodnotě 1,8 mil.Kč
Návrh usnesení:Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání o úvěrové
smlouvě s Českou spořitelnou na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
OÚ.“
HLASOVÁNÍ
PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 1 Matulová
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H) Pověření zastupitele k zajištění podávání informací podle zákona č.106/1999.
Vzhledem k tomu, že žádostí o podání informací podle zákona č.106/1999
výrazně přibylo, navrhuje starosta určit zastupitele, který bude tuto agendu
zajišťovat. V této souvislosti navrhuje paní Matulovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo pověřuje paní Matulovou vyřizováním žádostí
podle zákona č.106/1999.
HLASOVÁNÍ
PRO - 6
PROTI – 1 Matulová
ZDRŽELA SE – 0

I) Různé –informace, náměty, dotazy, diskuze,závěr a usnesení.

Zasedání ukončeno v 19:55hod.

OBEC CHOTOVICE

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 27.1.2015 přijalo
následující usnesení:
1/2015/A
SCVÁLILO
OZV č.1/2015 a dodatek č.2/2015 k Obecně závazné vyhlášce č.1/2014.
1/2015/B
SCHVÁLILO
Jednací řád obce Chotovice.
1/2015/C
SCHVÁLILO
vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele územního řízení na pozemky pro stavbu RD.

1/2015/D
SCHVÁLILO
pronájem pozemků č.39/1 a 42/2 paní Petře Svejkovské.
1/2015/E
ZAMÍTLO
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet.“
1/2015/F
SCHVÁLILO

revokaci usnesení č.4/2014/E z 24.6.2014 a odstupuje od jednání s KB o poskytnutí
úvěru.
1/2015/G
POVĚŘILO
starostu obce k jednání o úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou na projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy OÚ.
1/2015/H
POVĚŘILO
paní Matulovou vyřizováním žádostí podle zákona č.106/1999.
Zapisovatelka:

Dana Šimánková

Ověřovatelé zápisu: Václav Horyna
Petr Vrba
Starosta obce: Bohumil Mráček

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

otisk razítka

