Zápis č. 12/2010
Zápis č. 12/2010
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 28.12.2010 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Tomášek, Bozděchová, Švehla, Skala
Ověřovatelé zápisu : p. Vítek, Tomášek
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 5
4. Projednávání rozpočtu 2011
5. Smlouva na dotaci na oslavy zaloţení has.sboru
6. Zpráva ze shromáţdění sdruţení Lazce
7. Zpráva z jednání mikroregionu Běleč
8. Projekt na sportovní klubovnu mládeţe
9. Ţádost od dotace z PSOV
10. Dodatek ke smlouvě na svoz kom.odpadu
11. Smlouva o připojení k distribuční soustavě
12. Zpráva z metodické dohlídky obce za rok 2010
13. Informace o transformaci SÚS Domaţlice a ZVS
14. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrţeni ověřovatelé
zápisu - p.Vítek a p.Tomášek
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- ing. Talián vypomůţe obci s agendou spojenou s lesním hospodářství obce dle
potřeby
- podklady k pohledávce za firmou Vetop obdrţel právník, který v této záleţitosti
obec zastoupí
- Obec Únějovice dosud nepodala stanovisko k moţnosti převzetí vodárny
1. Účetní paní Sladká seznámila s rozpočtovým opatření č. 5, které bylo sestaveno
z důvodů navýšení příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření č. 5 je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2011. Podrobně uvedl jednotlivé příjmy
a výdaje. Je navrţen vyrovnaný rozpočet , příjmy ve výši 2 005 000 Kč, výdaje ve výši
2 005 000 Kč. Navrţený rozpočet byl schválen.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Obec obdrţela smlouvu o financování projektu v rámci programu přeshraniční
spolupráce na oslavy výročí zaloţení hasičského sboru. Oslavy proběhnou 14.5.2011.
Ke smlouvě nebyly ţádné výhrady a smlouva bude podepsána.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ

1. Starosta seznámil se zprávou z 41. shromáţdění sdruţení Lazce. Zpráva je
k nahlédnutí na obecním úřadě.
1. Starosta seznámil se zprávou z jednání mikroregionu Běleč. Na jednání mimo jiné
byla projednávána aktualizace komunitního plánu, příprava projektu zaměřeného na
venkovský cestovní ruch v r. 2011. Zpráva je k nahlédnutí na obecním úřadě.
1. Jako nejvhodnější prostor pro sportovní klubovnu pro mládeţ se zaměřením na
posilovnu byla vybrána sklepní místnost v budově obecního úřadu. Bude zadáno
zpracování projektové dokumentace a v březnu bude podána ţádost o dotaci .
1. Začátkem ledna bude podána ţádost o dotaci z PSOV na opravu střechy budovy OÚ a
kulturního zařízení a dále na pořízení územního plánu.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Starosta seznámil s přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo na svoz komunálního odpadu.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Obec obdrţela k projednání smlouvu o připojení výrobny elektřiny (solární panely na
střeše budovy OÚ) k distribuční soustavě. Starosta do příštího zasedání OZ zjistí
obchodní podmínky a celá záleţitost bude následně projednána .
1. Dne 16.12.2010 proběhla na obecním úřadě metodická dohlídka za rok 2010. Se
zprávou seznámil starosta. Z dohlídky vyplynula některá doporučení, zejména
důsledné dodrţování § 93 zák. 128/2000 Sb. o obcích (včasné zveřejňování termínů a
programů zasedání OZ jak na úřední desce, tak i na webových stránkách, vedení
prezenční listiny zasedání OZ apod.). Byla přijata opatření k nápravě.
1. Starosta seznámil s informacemi o transformaci SÚS Domaţlice a Zemědělské
vodohospodářské správy.
1. Diskuse, usnesení, závěr:
V diskusi pan Vítek vznesl dotaz na vlastnictví transformátoru u Únějovic.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

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

Ověřovatelé zápisu :
............................
.....................................
V.Tomášek
Zapsáno 31.12.2010

J.Vítek

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

Příloha: usnesení č. 12/2010
prezenční listina
-2Usnesení č. 12/2010 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 28.12.2010
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou tohoto zápisu.
2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2011 , příjmy ve výši 2 005 000 Kč, výdaje
ve výši 2 005 000 Kč.
3. Smlouvu o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce na oslavy
zaloţení hasičského sboru.
4. Podání ţádosti o dotaci na opravu střechy budovy OÚ a kulturního zařízení a podání
ţádosti o dotaci na pořízení územního plánu.
5. Přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo na svoz směsného komunálního odpadu v roce 2011.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Obce Únějovice se dosud nevyjádřila k převzetí vodárny.
2. Podklady k pohledávce za firmou Vetop Staňkov byly předány právníkovi.
3. Zprávu ze shromáţdění sdruţení Lazce. Zpráva je k nahlédnutí na OÚ.
4. Zprávu z jednání mikroregionu Běleč. Zpráva je k nahlédnutí na OÚ.
5. Smlouva o připojení výrobny elektřiny (solární panely na střeše budovy OÚ) bude
projednána na příštím zasedání OÚ po zjištění obchodních podmínek.
6. Zprávu z metodické dohlídky obce za rok 2010.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Starosta se informuje o moţnosti dotace na pořízení radaru u vjezdu do obce od Chudenic,
event. od Kolovče.
2. ZAS Koloveč budou upřesněny úseky komunikací v obci, na kterých je třeba odklízet sníh.
3. Starosta prověří vlastnictví transformátoru u Únějovic.
4. Starosta zjistí obchodní podmínky připojení výrobny elektřiny (solární panely na střeše
budovy OÚ).
5. Starosta zadá vypracování projektové dokumentace na zřízení sportovní klubovny pro
mládeţ a poté bude připravena ţádost o dotaci.
Schůze ukončena ve 21.30 hodin.

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

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

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

Ověřovatelé zápisu :
............................
.....................................
V.Tomášek
Zapsáno: 31.12.2010

J.Vítek

