Zápis č. 10/2011
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 25.10.2011 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Bozděchová, Skala
Omluveni: p.Tomášek, Švehla
Ověřovatelé zápisu : p. Vítek, Bozděchová
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Komunitní plán sociálních služeb
4. Žádost o dotaci na ČOV a kanalizace
5. Chladicí vitrína v místní prodejně
6. Jednání MR Běleč
7. Brigáda na úklid obce
8. Rozpočtové opatření č. 7/2011
9. Poptávka na pronájem hospody
10. Strategický plán rozvoje obce
11. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrženi ověřovatelé
zápisu - p.Vítek, Bozděchová
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- zavedení ranního spoje do Klatov – písemná žádost dosud nebyla odeslána,
v žádosti bude uvedeno, do jaké míry bude spoj využit
- k pohledávce za firmou Vetop Staňkov: s firmou Vetop byla dohodnuta úhrada
dluhu postupně vzájemnými zápočty.
3. V rámci MR Běleč byl zpracován komunitní plán sociálních služeb. Je zaměřen
především na potřeby starších občanů a mládeže – seznam poskytovatelů sociálních
služeb. Komunitní plán bude k dispozici na webových stránkách obce.
4. Firma Praves Domažlice vypracovala rozpočet stavebních prací a dodávek na akci
ČOV a kanalizace v obci Chocomyšl. Z důvodu vyššího rozpočtu firma Praves
Domažlice nedoporučuje žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Výše dotace je
omezena částkou 85 tis. na jednoho obyvatele obce. Žádost o dotaci bude podána
v příštím roce.
5. ZKD jako nájemce místní prodejny požádalo obec o zakoupení nové chladicí vitríny,
která již nevyhovuje. ZKD bude navrženo oprava stávající vitríny na náklady obce
nebo zakoupení nové vitríny na náklady ZKD.
6. Starosta seznámil s průběhem jednání MR Běleč. Na schůzi byly projednávány
společné projekty na rok 2012, informace o činnosti MAS Pošumaví, komunitní plán
sociálních služeb apod.
7. V průběhu listopadu proběhne brigáda na úklid obce za pomoci hasičů.

8. OZ projednali rozpočtové opatření č. 7/2011. Příjmy byly navýšeny o 186 tis., výdaje
o 36 tisíc. Po úpravě je rozpočet na straně příjmů 2406 tis., výdaje 2806 tis.
RO č. 7/2011 je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
9. Z důvodu vypršení stávající nájemní smlouvy na provozování hospody byla vyvěšena
poptávka na pronájem hospody na období 2 let. Výše měsíčního nájmu byla stanoven
na 1200 Kč + 450 Kč za teplou vodu a odpady. Uzávěrka přihlášek je 20.11. 2011 a
poté proběhne výběrové řízení.
10. V návaznosti na územní plán byl zpracován strategický plán rozvoje obce. Strategický
plán byl projednán a schválen.
Současně bylo projednáno vybavení a varianta dětského koutku, který bude realizován
v rámci projektu „Rekonstrukce části suterénu víceúčelového objektu obce pro
volnočasové aktivity občanů“. Ze tří variant byla vybrána varianta „A“.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
11. Diskuse, usnesení, závěr:
- V diskuzi pan Eger přednesl požadavek hasičů na nákup jiného auto pro
posádku, neboť stávající Škoda 1203 je ve špatném technickém stavu. Starosta
zjistí, jaké jsou možnosti.
- OZ se dohodlo, že obec se bude spolupodílet na úhradě nákladů za hudbu na
hasičském plese v únoru 2012.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

..............................
starosta obce

............................
J.Vítek

.................................
místostarosta

.....................................
L.Bozděchová

Zapsáno 30.10.2011

-
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Usnesení č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 25.10.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 7/2011, které je přílohou zápisu.
2. Strategický plán rozvoje obce.
3. Variantu „A“ dětského koutku
Hlasování: s body 1 a 2 souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Komunitní plán sociálních služeb zpracovaný MR Běleč.
2. Žádost o dotaci na ČOV a kanalizaci obce bude podána v příštím roce.
3. Se ZKD bude dohodnuto - buď oprava stávající chladicí vitríny, kterou uhradí obec, anebo
nákup nové na náklady ZKD.
4. Zprávu z jednání MR Běleč.
5. Brigáda na úklid obce proběhne za spolupráce místních hasičů některou sobotu v listopadu
podle počasí.
6. Vyvěšení poptávky na pronájem místní hospody na období 2 let.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Zaslat požadavek o zavedení ranního spoje do Klatov, v požadavku uvést využití spoje.
2. Pokračovat v řešení úhrady dluhu s firmou Vetop Staňkov.

Schůze ukončena ve 22.00 hodin.

Zapsala: ..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

..............................
starosta obce

............................
J.Vítek

.................................
místostarosta

.....................................
L.Bozděchová

Zapsáno: 30.10.2011
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