Zápis č. 11/2013
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 30.12.2013 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Bosáková, Bozděchová, Tomášek
Omluveni: p.Skala, Vítek, Švehla
Ověřovatelé zápisu : p.Bozděchová, Tomášek
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení a doplnění programu
2. Kontrola usnesení
3. RO č. 10
4. Rozpočet na rok 2014
5. Návrh rekonstrukce has. zbrojnice
6. Směna pozemků
7. Zpráva ze schůze Lazce
8. Jmenování kronikáře
9. Odměna účetní
10. Návrh ÚP obce Únějovice – jednání 8.1.2014
11. Příspěvek na jídelnu MŠ a ZŠ a školní družinu Koloveč
12. Počet občanů k 31.12.2013
13. Diskuze
14. Usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu - p.Bozděchová, Tomášek
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.
- 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
- zjištění místa poškozené kanalizace za prodejnou – kamerou nelze lokalizovat místo
poškození, potrubí je úzké, v místě bude proveden výkop.
3. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 10/2013. RO je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je vyrovnaný, výše
příjmů i výdajů je 2100 tis.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
5. Byly předloženy dva prvotní návrhy na rekonstrukci hasičské zbrojnice (návrh
p.Starého a ing. Černého). OZ se přiklání k návrhu projektanta p.Starého, který více
zapadá do vesnického prostředí. Připomínky ke studii budou s projektantem
konzultovány.

6. OZ navrhuje rozšíření směny pozemků mezi obcemi Chocomyšl a Únějovice.
Původně navržená směna bude rozšířena o pozemek č. 647/8 v KÚ Únějovice.
7. Starosta seznámil se zprávou ze 47. shromáždění sdružení Lazce.
8. Stávající kronikář obce pan Vítek končí ze zdravotních důvodů funkci kronikáře. Od
roku 2014 byla jmenována kronikářkou obce Tereza Bosáková.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
9. Byla navržena odměna za rok 2013 účetní paní Sladké ve výši 1500 Kč.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
10. Dne 8.1.2014 se uskuteční na Měst. úřadě v Domažlicích společné jednání o návrhu
územního plánu obce Únějovice. Za obec Chocomyšl se zúčastní starosta obce.
11. Po konzultaci se starostou Městyse Koloveč ve věci nákladů na provoz školní jídelny
ZŠ a MŠ v Kolovči byl schválen příspěvek ve výši 1000 Kč na žáka.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
12. Ke dni 31.12.2013 je v naší obci trvale hlášeno 118 občanů.
13. Diskuze:
- Starosta informoval o dokončovacích pracích na hasičském autě, auto prošlo
technickou kontrolou, budou dokoupeny pneumatiky . Staré hasičské auto bude
nabídnuto k prodeji na náhradní díly.
- Provozní řád do posilovny je zpracován.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

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

.....................................
V.Tomášek

Usnesení č. 11/2013 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 30.12.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 10/2013, které je přílohou zápisu.
2. Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2014, příjmy i výdaje jsou ve výši 2100 tis.
3. Jmenování Terezy Bosákové kronikářkou obce Chocomyšl.
4. Odměnu účetní paní Sladké ve výši 1500 Kč.
5. Příspěvek 1000 Kč na žáka na provoz školní jídelny při ZŠ a MŠ v Kolovči
Hlasování: s body 1-4souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Návrh projektanta p.Starého na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
2. Zprávu ze 47. shromáždění sdružení obcí Lazce.
3. Pozvání na společné jednání o návrhu ÚP obce Únějovice, které proběhne 8.1.2014 na
Měst.úřadě v Domažlicích
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 zajistí výkop poškozené kanalizace v místech za prodejnou.
Obecní zastupitelstvo navrhuje:
Rozšíření směny pozemků č. 647/8 v KÚ Únějovice mezi obcemi Chocomyšl a Únějovice.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

.....................................
V.Tomášek

Zapsáno 2.1.2014
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