Zápis č. 10/2013
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 26.11.2013 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Bosáková, Bozděchová, Tomášek, Švehla
Omluveni: p.Skala, Vítek
Ověřovatelé zápisu : p.Bozděchová, Švehla
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení a doplnění programu
2. Kontrola usnesení
3. Navýšení ceny za odběr vody
4. RO č. 9
5. Dotace na oplocení sběrného dvora, SoD
6. Poškozená kanalizace za prodejnou
7. Inventarizační komise, plán inventur na r. 2013
8. Malované mapy
9. Diskuze
10. Usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu - p.Bozděchová, Švehla
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- spor s firmou Vetop –plánovaná schůzka s majitelem firmy panem Dvořákem se
opět neuskutečnila. Firmě Vetop bude znovu zaslána upomínka k dlužné částce.
- projektant pan Starý provedl prohlídku požární zbrojnice za účelem zhotovení
prvotní studie rekonstrukce zbrojnice, kterou přislíbil zpracovat
- dopis p.Toušové, ve kterém bude informována o odstranění plotu, bude zaslán
v nejbližších dnech
- výroba plakátovací plochy bude zadána v nejbližších dnech
- prohlídka veřejného osvětlení byla provedena , bude požádáno o opravu nefunkčních
světel
3. Po provedené rekonstrukci vodárny bylo provedeno kontrolní měření odběru el.
energie. Bylo zjištěno, že spotřeba energie je 4x vyšší než byla původní. Z tohoto
důvodu OZ navrhuje zvýšit cenu vody. Do nákladů bude postupně rozpočítávána
částka vložená na rekonstrukci vodárny. Cena vody se navyšuje s platností od ledna
2014 na částku 25 Kč/m3. Všichni odběratelé vody budou o zvýšení ceny
informováni.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
4. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 9/2013. Dochází k přesunu položek
v rámci paragrafů na straně příjmů i výdajů. Výše rozpočtu zůstává stejná. RO je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ

5. Obec obdržela příslib dotace 100 tisíc Kč na oplocení sběrného dvora. Byl připraven
návrh smlouvy o dílo. Dílo v hodnotě 294 710 Kč provede firma Karel Rejtar
Koloveč. Dílo bude dokončeno v 6/2014. Obec během zimy zajistí přípravu staveniště
(vyřezání porostu a vyklizení pozemku).
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
6. Bylo zjištěno poškození části kanalizace v místě za prodejnou. Kanalizace prosakuje
do obecní studny. Obec požádá firmu Praves Domažlice, aby lokalizovala přesné
místo poškození.
7. K řádnému provedení inventarizace majetku obce byla navržena komise ve složení:
p.Sladká, Bozděchová, Eger, Tomášek. Plán inventur bude upřesněn.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
8. Obec obdržela nabídku na zhotovení malované mapy obce a okolí. Nabídka prozatím
nebyla přijata.
9. Diskuze:
Starosta informoval o provozu posilovny. Bude stanovena provozní doba a připraven
provozní řád, kde bude upřesněno, jak zacházet s nářadím a vybavením posilovny a
jak se v posilovně chovat.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

..............................
L.Bozděchová
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.................................
místostarosta

.....................................
J.Švehla

Usnesení č. 10/2013 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 26.11.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 9/2013, které je přílohou zápisu.
2. Navýšení ceny vody od ledna 2014 na částku 25 Kč/m3.
3. Návrh smlouvy o dílo s firmou Karel Rejtar Koloveč na provedení oplocení sběrného
dvora v hodnotě 294 710 Kč vč. DHP.
4. Inventarizační komisi ve složení: p.Sladká, Bozděchová, Eger, Tomášek.
Hlasování: s body 1-4souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo přijímá:
Dotaci ve výši 100 tis. Kč na oplocení sběrného dvora z Programu stabilizace a obnovy
venkova.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Nabídka na zhotovení malované mapy obce se nepřijímá.
2. Příští zasedání OZ se koná v pondělí 30.10.2013 od 19 hodin.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Starosta zajistí zhotovení a osazení dřevěné tabule určené k vylepování plakátů a oznámení.
2. Starosta požádá o opravu veřejného osvětlení.
3. Starosta písemně upozorní p.Toušovou na odstranění plotu.
4. Starosta znovu požádá o schůzku s panem Dvořákem z firmy Vetop a zašle písemnou
upomínku k dlužné částce.
5. Starosta požádá firmu Praves Domažlice o lokalizaci poškozené kanalizace v místech za
prodejnou.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

.....................................
J.Švehla

Zapsáno 30.11.2013
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