Zápis č. 5/2011
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 31.5.2011 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Tomášek, Bozděchová, Skala, Švehla
Ověřovatelé zápisu : p. Skala, Švehla
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Dohoda o úhradě nákladů MŠ a ZŠ Koloveč
4. Nabídka servisu místního rozhlasu
5. Oprava kanalizačních vpustí
6. Průběh akcí v obci
7. Informace z veřejného projednání ÚP obce Chocomyšl
8. Seminář o odpadech
9. Příspěvek na dětský den
10. Rozpočtové opatření
11. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrženi ověřovatelé
zápisu - p.Skala a p.Švehla
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- ad 1 – paní Toušové byl odeslán dopis, kde je požadováno odstranění plotu před
jejím domem z důvodu rozšíření vjezdu , aby tak byl umožněn průjezd
větší technikou především v zimním období při úklidu sněhu
- ad 2 – bude zaslán požadavek o zavedení ranního spoje do Klatov, v požadavku
bude uvedeno jak by byl spoj využit
- ad 3 - plánovaná schůzka se zástupcem firmy Vetop byla odložena
3. Dne 4.5.11 proběhlo jednání zástupců ZŠ, obce Koloveč a okolních obcí. Bylo
především řešeno zkvalitnění výuky, např. zavedení interaktivních tabulí do učeben,
modernizace počítačové učebny . Z jednání vyplynul požadavek na rozdělení
souvisejících nákladů mezi obce. Naše obec uhradí částku 90126 Kč (obvyklé
provozní náklady na provoz ZŠ a MŠ + část mimořádných nákladů při počtu 11 žáků
v ZŠ a MŠ).
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
4. Obec obdržela nabídku firmy Bílek Třemošná na servis místního rozhlasu. OZ
zastupitelstvo se dohodlo, že uvedená firma bude přizvána k opravě dle potřeby.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
5. Z důvodu špatného stavu kanalizačních vpustí v obci bude provedena jejich oprava.
Při schůzce s firmou Vetop Staňkov, která má dosud závazky vůči naší obci, jí bude
nabídnuta tato oprava a tím by byly částečně započteny závazky obou stran.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ

6. Starosta informoval o průběhu ukončených a stále dobíhajících akcí:
- hasičské oslavy proběhly bez problémů, akce se zdařila
- údržba zeleně v obci: pro ukončení celé akce chybí pamětní deska, která bude
v nejbližší době dodána
- oprava sakrálních staveb: práce probíhají
- ČOV: geometrický plán na pozemky pod ČOV byl zpracován. Pozemek má výměru
907 m2, vlastníkům bude nabídnuta cena 37 Kč/m2.
- geometrický plán pozemku pod stávající vodárnou byl vlastníkem odsouhlasen a
bude připravena nájemní smlouva.
7. Dne 26.5.2011 proběhlo veřejné projednání návrh územního plánu obce Chocomyšl za
účasti projektanta a starostů přilehlých obcí. Starosta Únějovic navrhl zvětšení
ochranného pásma u vodního zdroje za kravínem směr Kaničky. Dále nesouhlasil
s plánovanou cestou za chocomyšlským rybníkem na hřiště do Únějovic, která je
navržena jako pěší zóna.
8. Starosta informoval o semináři o odpadech, který proběhl v Hradišti. Mimo jiné zde
bylo hovořeno o možné spolupráci obcí s firmami zabývajícími se zpracováním
odpadu, možnost pořízení uzavíratelné buňky především na staré elektrospotřebiče
atd.
9. FKCH Union Chocomyšl zaslal žádost o příspěvek na dětský den. Obec přispěje
částkou 1000 Kč na základě darovací smlouvy.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
10. Z důvodu navýšení příjmů a výdajů bylo připraveno rozpočtové opatření č. 4.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. Po úpravě na straně příjmů a výdajů o
29 tisíc Kč se změnil rozpočet na straně příjmů a výdajů na částku 2 200 tisíc Kč.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
11. Diskuse, usnesení, závěr:
Pan Tomášek upozornil na rozbitou pumpu u obecní studny za prodejnou.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

............................
J.Švehla

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

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

Zapsáno 4.6.2011
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Usnesení č. 5/2011 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 31.5.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Příspěvek ve výši 1000 Kč na dětský den pořádající FKCH Union Chocomyšl, který bude
poskytnut na základě darovací smlouvy.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2011, kterým se upravuje stávající rozpočet na straně příjmů a
výdajů na 2 200 tisíc Kč.
3. Nabídkovou cenu za pozemek pod ČOV 37 Kč/m2.
4. Úhradu provozních nákladů ZŠ a MŠ Koloveč vč. příspěvku na modernizaci počítačové
učebny v celkové výši 90126 Kč.
Hlasování: s body 1 až 4 souhlasí všichni členové OZ
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Písemnou žádost zaslanou paní Toušové o odstranění plotu před jejím domem .
2. Servis na místní rozhlas bude přizván dle potřeby.
3. Informace o projednání ÚP obce Chocomyšl.
4. Informace ze semináře o odpadech.
5. Informace o ukončených a probíhajících akcích.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. K zavedení ranního spoje do Klatov zaslat písemný požadavek s uvedením využití
této linky.
2. Starosta bude pokračovat v jednání s firmou Vetop o úhradě dluhu.
3. Starosta zajistí opravu pumpy u obecní studny.
4. Starosta zajistí opravu kanalizačních vpustí v obci.
Schůze ukončena ve 21.30 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

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

Zapsáno: 4.6.2011
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