OBEC CHOTOVICE

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice,
konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin
Zasedání číslo

3/2015

Datum

9. 4. 2015

Přítomni

Dle prezenční listiny

Jednání řídil

Bohumil Mráček - starosta

Ověřovatelé zápisu

Václav Horyna, Petr Vrba
a) Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce,
závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2014.
b) Projednání námitky člena zastupitelstva.
c) Projednání rozpočtových změn č.1/2015.
d) Projednání změny č.1ÚP Chotovice.
e) Projednání změny kultury vybraných pozemků.
f) Projednání vyhlášení poptávkového řízení na pronájem
hospody.
g) Projednání smlouvy se SFŽP
h) Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a
usnesení.

Program jednání

Přítomno je 8 členů zastupitelstva
omluven: 1 - Pour
neomluven: 0
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zapisovatelkou byla určena Dana Šimánková.

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU
PRO - 7
PROTI – 1 - Matulová
ZDRŽELI SE - 0

OBEC CHOTOVICE

A) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečného účtu
a účetní uzávěrky za rok 2014.
Všichni zastupitelé se seznámili se Zprávou o výsledku hospodaření obce,
Závěrečným účtem a Účetní uzávěrkou za rok 2014. Nebyly vzneseny žádné dotazy a
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok
2014 bez výhrad a vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření
za rok 2014.
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

B) Projednání námitky člena zastupitelstva.
Starosta přečetl sdělení Ministerstva vnitra, které posoudilo námitku členky
zastupitelstva paní Matulové proti usnesení č.1/2015/H, kdy jí zastupitelstvo na návrh
starosty pověřilo vyřizováním žádostí podle zákona č.106/1999. Ministerstvo vnitra
doporučuje přijmout takové opatření, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
předmětné usnesení bylo zrušeno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo revokovalo usnesení č.1/2015/H
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

C) Projednání rozpočtových změn č.1/2015.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny č.1/2015 a pan účetní Holub zodpověděl
paní Matulové přesuny financí v rozpočtu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.1/2015
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

OBEC CHOTOVICE

D) Projednání změny č. 1 ÚP Chotovice.
Byla projednána konečná verze změny č.1ÚP Chotovice. Nebyly vzneseny žádné
dotazy a připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo vydalo změnu č.1ÚP Chotovice
HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 Matulová
E) Projednání změny kultury vybraných pozemků.
Byla projednána žádost obce Chotovice na změnu kultury vybraných pozemků. Tyto
pozemky jsou historicky používány jako komunikace a v Pasportu místních
komunikací, který má obec zpracovaný, jsou uvedeny jako komunikace. Skutečný stav
změny kultury bude zapsán až po vložení příslušných listin na Katastrální úřad pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo změnu kultury vybraných pozemků
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 0
F) Projednání vyhlášení poptávkového řízení na pronájem hospody.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce budovy Obecního úřadu probíhá podle
harmonogramu, bude možné během měsíce května – června znovu otevřít hospodu. Je
tedy potřeba vyhlásit poptávkové řízení na „ Pronájem nebytového prostoru restaurace v Chotovicích č. p. 8.“ Zároveň je navržena komise na vyhodnocení
nabídek ve složení: paní Matulová, Mráčková, Šimánková, pan Vrba a Horyna
(zastupitelé) a paní Ctiborová a Lukešová (zástupci občanů).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo vyhlášení poptávkového řízení na
„Pronájem nebytového prostoru – restaurace v Chotovicích č. p. 8 a stanovilo komisi
na vyhodnocení nabídek.
HLASOVÁNÍ
PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 0

OBEC CHOTOVICE

G) Projednání smlouvy se SFŽP
Byla projednána Smlouva č. 14198973 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, na projekt
„Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu.“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. 14198973 se SFŽP a pověřilo
starostu obce jejím podpisem.

HLASOVÁNÍ
PRO - 7
PROTI - 0
ZDRŽELA SE – 1 Matulová

H) Různé: informace OÚ,náměty, připomínky, diskuze, závěr a usnesení.
V diskuzi byly zodpovězeny otázky týkající se údajných krádeží a nepořádku v lese,
problémů s tříděním odpadu a probíhající rekonstrukcí budovy OÚ.

Zasedání bylo ukončeno v 18.55 hod.

OBEC CHOTOVICE

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 9. 4. 2015 přijalo
následující usnesení:
3/2015/A
SCHVÁLILO
závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2014 bez výhrad a vzalo na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
3/2015/B
REVOKOVALO
usnesení č.1/2015/H
3/2015/C
SCHVÁLILO
rozpočtové změny č.1/2015
3/2015/D
VYDALO
změnu č.1ÚP Chotovice

3/2015/E
SCHVÁLILO
změnu kultury vybraných pozemků
3/2015/F
SCHVÁLILO
vyhlášení poptávkového řízení na
„Pronájem nebytového prostoru – restaurace v Chotovicích č. p. 8" a stanovilo komisi na
vyhodnocení nabídek.
3/2015/G
SCHVÁLILO
smlouvu č. 14198973 se SFŽP a pověřilo starostu obce jejím podpisem.

Zapisovatelka:

Dana Šimánková

Ověřovatelé zápisu: Václav Horyna
Petr Vrba

Starosta obce: Bohumil Mráček
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______________________________
______________________________

______________________________

otisk razítka

