Zápis č. 6/2013
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 31.7.2013 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Bosáková, Bozděchová, Tomášek
Omluveni: p.Skala, Vítek, Švehla
Hosté: p. Jiří Němeček
Ověřovatelé zápisu : p.Tomášek, Bozděchová
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení a doplnění programu
2. Kontrola usnesení
3. Příspěvek na dětský den
4. Schůze Lazce
5. Návrh veřejného osvětlení
6. Navýšení ceny sportovní místnosti
7. Zpráva Ekokomu
8. Propagační materiály mikroregionu Běleč
9. Ukončení nájemní smlouvy v hostinci
10. Rozpočtové opatření č. 5/2013
11. Hasičské auto
12. Diskuze
13. Usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu - p.Tomášek, Bozděchová
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. Pan Dvořák bude znovu vyzván k jednání s návrhem, aby
stávající dluh byl vzájemně započítáván se stavebními úpravami v obci (oprava vjezdu
do hasičárny, oprava chodníků, oprava vpustí apod.) Seznam prací bude firmě Vetop
předložen.
3. F.K.CH. Union Chocomyšl požádala na základě darovací smlouvy o příspěvek na
dětský den. Příspěvek 1000 Kč bude zaslán na účet sportovního oddílu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
4. Starosta seznámil s průběhem 46. shromáždění sdružení Lazce, které proběhlo dne
18.6.2013.
5. Starosta předložil návrhy veřejného osvětlení v obci, které zpracovala firma Lebiš.
Akce veřejné osvětlení bude prozatím odložena do doby vyhlášení dotačních titulů.
6. Při provádění stavebních prací na sportovní místnosti v budově OÚ bylo nutno provést
hlubší výkop zeminy pro dosažení správné světlé výšky. Terén byl snížen pod základy
budovy, které musely být dobetonovány. Z tohoto důvodu provádějící stavební firma
požaduje zvýšení ceny za tyto neplánované stavební práce .
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ.

7. Starosta seznámil se zprávou z Ekokomu, kde byla vyhodnocena účast obcí na třídění
odpadů.
8. Starosta předložil propagační materiály Mikroregionu Běleč, kdy každá členská obec
má svůj příspěvek ve společné brožuře a pro každou obec byly zhotoveny pohlednice.
Tyto materiály jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě.
9. Stávající nájemce hostince p.Pecl ukončil nájemní smlouvu k 30.9.2013. Bude
připraveno a zveřejněno nové výběrové řízení na pronájem hostince od 1.10.2013.
10. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 5/2013, kdy dochází k přesunu položek
na straně výdajů v rámci paragrafů. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
11. Starosta informoval o rekonstrukci hasičského vozu. Chybí technická kontrola a
vnitřní úpravy vozu. Dále informoval o možnosti získání financí na zakoupení
plovoucího čerpadla, případně centrály pro hasičský sbor. Bude zjišťovat podrobnější
informace, kde a za jakých podmínek finance získat..
12. Diskuze:
V diskuzi vystoupil pan Němeček, velitel hasičského sboru a informoval o nutnosti zřízení
místnosti pro uniformy a zásahové oděvy hasičů. Ve stávající hasičárně nelze oděvy
uchovávat. Na základě této připomínky OZ uvažuje o celkové rekonstrukci požární
zbrojnice, která je v současné době nevyhovující. Starosta zjistí možnosti dotace.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

..............................
V.Tomášek
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.................................
místostarosta

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

Usnesení č. 6/2013 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 30.7.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Darovací smlouvu na příspěvek F.K.CH.Union Chocomyšl na dětský den ve výši 1000 Kč.
2. Rozpočtové opatření č. 5/2013, které je přílohou zápisu.
Hlasování: s body 1 - 2 souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Starosta nadále bude žádat zástupce firmy Vetop o schůzku k řešení dluhu obci
Chocomyšl. Bude předložen soupis navrhovaných stavebních prací v obci (oprava vjezdu
do požární zbrojnice, oprava vpustí, chodníků apod.). Tyto práce by byly vzájemně
započítány se stávajícím dluhem.
2. Starosta požádá na OÚ v Kolovči vysvětlení a specifikaci neinvestičních nákladů ve
školních jídelnách a způsob přerozdělení těchto nákladů.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výpověď nájemní smlouvy v hostinci podanou nájemcem panem Peclem k 30.9.2013.
2. Zprávu z Ekonomu.
3. Zprávu ze 46. shromáždění sdružení Lazce.
4. Návrhy veřejného osvětlení zpracované firmou Lebiš.
5. Žádost firmy provádějící stavební úpravy ve sportovní místnosti o navýšení ceny za
neplánované práce, které musely být provedeny. Konečná cena zatím nebyla schválena.
Schůze byla ukončena ve 22.00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

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

Zapsáno 2.8.2013
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