Zápis č. 3/2011
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 29.3.2011 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Tomášek, Bozděchová, Skala
Omluveni: p.Švehla
Ověřovatelé zápisu : p. Bozděchová, Tomášek
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Vodárna
4. Návrh zadání ÚP Obce Únějovice
5. Dodavatel na Obnovu zeleně
6. Odborný posudek na akci Obnova zeleně
7. Schválené dotace z PSOV
8. Smlouva na prodej pozemku
9. Bankovní záruka – předvolání
10. Rozpočtové opatření č. 2
11. Žádosti občanů
12. Zakoupení digitálního fotoaparátu
13. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrženi ověřovatelé
zápisu - p.Bozděchová, Tomášek.
Hlasování: souhlasí 6 členů OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
 pohledávka za firmou Vetop se řeší – pověřený právník zašle firmě Vetop výzvu
k zaplacení pohledávky
 paní Toušová bude vyzvána k odstranění pletiva před domem z důvodu zúženého
průjezdu
 pro upřesnění uložení nové kanalizace byly upřesněny hloubky septiků a vyústí
do kanalizace od určených objektů
 bude podán návrh na zřízení ranního spoje do Klatov
3. Vlastník pozemku pod stávající vodárnou souhlasí s pronájmem nezbytné části tohoto
pozemku potřebné pro provoz vodárny. Část parcely bude zaměřena, následně bude
zažádáno o vyjmutí z půdního fondu a bude připravena smlouvu o pronájmu
pozemku. Na vodárně byly provedeny nejnutnější opravy, jedna z nádrží byla vyndána
a vyspravena.
4. Obci byl předložen návrh zadání územního plánu Obce Únějovice. K návrhu nebyly
vzneseny žádné připomínky.
5. Na akci Obnova zeleně v obci bylo přihlášeno 5 uchazečů. Všichni předložili cenové
nabídky. Vítězem se stala firma Treewalker s.r.o. Bystrá nad Jizerou. Nabídková cena
306 tisíc byla nejlevnější. Práce byly zahájeny 28.3.2011.K dnešnímu dni jsou určené
stromy poraženy, bude následovat výsadba nových.

6. Po termínu výběrového řízení obec obdržela z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
odborný posudek – Operační program ŽP 2007-2013. Požadované podmínky pro
průběh celé akce byly dodatečně zahrnuty do smlouvy o dílo. Smlouva byla
podepsána.
7. Obci byly přiděleny dotace z Programu obnovy a stabilizace venkova na akce: oprava
střechy kulturního zařízení – 130 tisíc Kč, zpracování územního plánu 68 tisíc Kč.
8. Obecní pozemek č. 740/4 – 65 m2 bude prodán p. Marie Hrudičkové za 2405 Kč.
Starosta seznámil s návrhem kupní smlouvy, která nebyla připomínkována a bude tedy
podepsána.
Hlasování: souhlasí 6 členů OZ
9. Obec obdržela předvolání k Okresnímu soudu ve věci úhrada bankovní záruky –
závazek vůči bývalému Stavebnímu podniku Klatovy, který v minulosti prováděl
stavební úpravy na budově OÚ . Obec v uvedené kauze zastoupí JUDr. Faltýn.
10. Z důvodů změny na straně příjmů i výdajů stávajícího rozpočtu bylo připraveno
rozpočtové opatření č. 2/2011. Upravený rozpočet – příjmy 2171000 Kč, výdaje
2171000 Kč. Rozpočtové opatření 2/2011 je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí 6 členů OZ
11. Obci byly předloženy dvě žádosti na samovýrobu palivového dřeva (p.Bergman a
p.Pecl). Bylo vyhověno žádosti pana Bergmana jako trvale bydlícího občana. OZ
souhlasí s těžbou palivového dřeva dle hospodářského plánu na r. 2011, bude vytýčen
úsek, kde lze dřevo těžit.
Hlasování: souhlasí 6 členů OZ
12. Pro potřeby obce – zajištění fotodokumentace při různých akcích v obci a zařazení do
kroniky – bude zakoupen digitální fotoaparát v hodnotě do 5 tisíc Kč.
Hlasování: souhlasí 6 členů OZ
13. Diskuse, usnesení, závěr:
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 14.-15.5.2011.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :
Zapsáno 30.3.2011

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

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

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

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

-2Usnesení č. 3/2011 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 29.3.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Návrh kupní smlouvy – prodej pozemku č. 740/4 – 65 m2 paní Marii Hrudičkové za
2405 Kč.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2011 a tímto opatřením upravený rozpočet na straně příjmů
2171000 Kč a na straně výdajů 2171000 Kč.
3. Žádost p. Bergmana o samovýrobu palivového dřeva. Těžba bude provedena v určeném
úseku v souladu s hospodářským plánem obce na r. 2011.
4. Zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby obce, především vedení kroniky,
do 5000 Kč.
Hlasování: s body 1 až 4 souhlasí všichni přítomní členové OZ
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Návrh zadání územního plánu Obce Únějovice bez připomínek.
2. Výsledek výběrového řízení na akci Obnova zeleně – vítěz firma Treewalker s.r.o. Bystrá
nad Jizerou, cena díla 306 tisíc korun.
3. Dodržování daných podmínek při akci Obnova zeleně, uvedených v odborném posudku
Operační program ŽP 2007-2013, který zaslala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a
zahrnutí těchto podmínek do smlouvy o dílo.
4. Předvolání k Okresnímu soudu ve věci bankovní záruky – závazek vůči bývalému
Stavebnímu podniku Klatovy. Obec zastoupí JUDr. Faltýn.
5. Přidělení dotací na akce Oprava střechy kulturního zařízení – 130 tisíc Kč a zpracování
územního plánu – 68 tisíc Kč.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Starosta vyzve paní Toušovou k odstranění pletiva před jejím domem z důvodu zúžené
komunikace a znemožnění průjezdu techniky především při zimní údržbě.
2. Při přípravě nového jízdního řádu na následující rok požádat o zavedení ranního spoje do
Klatov.
3. Sledovat průběh jednání mezi firmou Vetop Staňkov a právním zástupcem obce JUDr.
Faltýnem.
4. Zajistit zaměření pozemku pod stávající vodárnou, následně podat žádost o vyjmutí
z půdního fondu a připravit návrh smlouvy o pronájmu pozemku.
Schůze ukončena ve 21.30 hodin.
Zapsala: ..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

............................
B.Skala

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

.....................................
J.Vítek

Zapsáno: 30.3.2011
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