Zápis č. 6/2011
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 28.6.2011 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Bozděchová, Skala
Omluveni: p.Tomášek, Švehla
Ověřovatelé zápisu : p. Vítek, Bozděchová
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Závěrečný účet za rok 2010
4. Rozpočtové opatření
5. Návrh na změnu pojišťovny, výpověď smlouvy
6. Zpráva o soudním jednání
7. Územní plán, doplnění podkladů
8. Dotace na ekologické projekty
9. Návrh odměny účetní
10. Geometrický plán vodárna, nájemní smlouva
11. Výběr dodavatele na střechu
12. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrženi ověřovatelé
zápisu - p.Vítek, Bozděchová
Hlasování: souhlasí 5 přítomných členů OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- bude zaslán požadavek o zavedení ranního spoje do Klatov, v požadavku
bude uvedeno jak by byl spoj využit – dosud nesplněno
- plánovaná schůzka se zástupcem firmy Vetop dosud neproběhla
- oprava kanalizačních vpustí – dosud nebyla zadána
- pozemek pod ČOV bude dle požadavku majitele odkoupen za 40 Kč/m2,
prodávající uhradí náklady spojené s kupní smlouvou
- oprava pumpy u obecní studny nebyla dosud provedena
3. Starosta seznámil se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl
za rok 2010. Kontrolu provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický,
oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Na základě této zprávy
schvaluje závěrečný účet bez výhrad.
Hlasování: souhlasí 5 členů OZ
4. Z důvodu navýšení výdajů o 50 tisíc Kč bylo navrženo rozpočtové opatření č.
4/2011. Po úpravách je rozpočet na straně výdajů ve výši 2250 tisíc Kč, na straně
příjmů 2200 tisíc Kč , fond rezerv(financování) 50 tisíc Kč. Rozpočtové opatření
je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí 5 členů OZ
5. Po konzultaci s nezávislým odborníkem v oblasti pojišťovnictví bylo navrženo zrušení
stávajícího pojištění majetku obce a navrženo výhodnější pojištění jak v rozsahu, tak i
ceny pojištění u pojišťovny Uniqa. Stávající smlouva bude vypovězena.
Hlasování: souhlasí 5 členů OZ

6. Ve zprávě ze soudního jednání ve věci závazku vůči bývalému Stavebnímu podniku
Klatovy bylo uvedeno, že odročené jednání, které mělo proběhnout 21.6.2011, se
znovu odročuje na 1.7.2011. Důvodem odročení je návrh mimosoudního vyrovnání.
7. Obec Únějovice vyhověla požadavku Obce Chocomyšl zařadit do svého ÚZ návaznost
na pěší zónu za rybníkem, která je navržena v ÚP obce Chocomyšl.
8. Obci bude z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů poskytnuta
dotace ve výši 20 tisíc korun na projekt sběrného dvora.
V usnesení zasedání Plzeňského kraje bylo vyhověno žádosti o prodloužení realizace
projektu na ČOV za předpokladu, že celé řízení bude ukončeno do 31.7.2011.
9. Účetní paní Sladké byla navržena jednorázová odměna 1000 Kč.
Hlasování: souhlasí 5 členů OZ
10. Vlastník pozemku pod stávající vodárnou souhlasí se zpracovaným geometrickým
plánem. Bude připravena nájemní smlouva, kde bude navržena cena ve výši 60 Kč/m2
za pronájem pozemku za rok. Bylo navrženo uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, resp.
na dobu provozování vodárny.
Hlasování: souhlasí 5 členů OZ
11. Na opravu střechy kulturního zařízení obce Chocomyšl byly předloženy 2 cenové
nabídky. Byla vybrána firma Benček Hradiště za předpokladu ukončení akce do
31.8.2011.
Hlasování: souhlasí 5 členů OZ
12. Diskuse, usnesení, závěr:
V diskusi byl projednáván odstín fasády kapličky.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

............................
J.Vítek

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

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

Zapsáno 29.6.2011
-
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Usnesení č. 6/2011 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 28.6.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad.
2. Výpověď stávající smlouvy s ČSOB Pojišťovna na pojištění majetku obce a uzavření nové
smlouvy s pojišťovnou UNIQA.
3. Smlouvu č. 44482011 o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na
Podporu ekologických projektů ve výši 20 tisíc Kč.
4. Jednorázovou odměnu 1000 Kč účetní paní Sladké.
5. Navrženou cenu za pronájem pozemku pod vodárnou ve výši 60 Kč/m2 a uzavření nájemní
smlouvy po dobu provozování vodárny.
6. Oprava střechy kulturního zařízení bude zadána firmě Benček Hradiště za předpokladu
ukončení do 31.8.2011.
7. Rozpočtové opatření č. 4/2011, po úpravách rozpočet na straně výdajů je ve výši
2250 tis. Kč, na straně příjmů 2200 tisíc Kč, fond rezerv (financování) 50 tisíc Kč.
Hlasování: s body 1 až 7 souhlasí všichni přítomní členové OZ
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Pozemek pod ČOV bude odkoupen za 40 Kč/m2, prodávající uhradí náklady spojené
s kupní smlouvou.
2. Odročení soudního jednání na 1.7.2011 (kauza úhrady bankovní záruky Stav.podnik
Klatovy).
3. Obec Únějovice zařadí do svého ÚZ návaznost na plánovanou pěší zónu za rybníkem
z Chocomyšle do Únějovic.
4. Usnesení Plzeňského kraje, ve kterém souhlasí se žádostí o prodloužení termínu zpracování
projektové dokumentace na ČOV do 31.7.2011.
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

............................
J.Vítek

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

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

Zapsáno: 29.6.2011
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