Zápis č. 7/2013
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 27.8.2013 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Bosáková, Bozděchová, Tomášek
Omluveni: p.Skala, Vítek, Švehla
Ověřovatelé zápisu : p.Tomášek, Bozděchová
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení a doplnění programu
2. Kontrola usnesení
3. Návrh smlouvy o směně pozemků
4. Průběh stavebních prací na sport.místnosti
5. RO č. 6/2013
6. Výsledek odvolání k porušení rozp. kázně
7. Žádost o příspěvek neslyšícím
8. Diskuze
9. Usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Program byl doplněn o další 3
body, a to: Žádost o příspěvek neslyšícím, Výsledek podaného odvolání k porušení
rozpočtové kázně a RO č. 6/2013.
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.
- starosta oslovil projektanta pana Starého, který připraví prvotní studii rekonstrukce
požární zbrojnice
3. Obec Únějovice předložila návrh smlouvy o směně pozemků. Ve smlouvě byly
zjištěny nesrovnalosti a nedostatky. Návrh směny neodpovídá původní dohodě mezi
obcemi, především geometrický plán nechala obec Únějovice zpracovat jinak, než
zněla dohoda. Rovněž tak chybí zápis věcného břemene kanalizace, která je
vlastnictvím obce Chocomyšl, dále zmínka o přednostní nabídce prodeje pozemků pod
zahrádkami současným uživatelům, chybí znalecký posudek. Na těchto požadavcích
se obě obce předem dohodly. Návrh smlouvy bude vrácen s upozorněním na uvedené
nedostatky.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
4. Starosta informoval s průběhem stavebních prací na sportovní místnosti. V současnosti
se provádí instalace vody, topení a elektro. Již teď je zřejmé, že požadovaný termín
dokončení - 31.srpen – nebude ze strany provádějící firmy dodržen. Bude svolán
kontrolní den, kde budou řešeny případné sankce.

5. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 6/2013, kdy dochází k přesunu položek
na straně příjmů i výdajů. Výše rozpočtu zůstává nezměněna. Rozpočtové opatření je
přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
6. Obec obdržela od Generálního finančního ředitelství Praha vyjádření k podanému
odvolání ve věci porušení rozpočtové kázně naší obce. Odvolání bylo vyhověno.
7. Sdružení neslyšících požádalo obec o příspěvek na činnost. OZ rozhodlo, že příspěvek
nebude poskytnut, neboť naše obec již přispívá okresní organizaci tělesně postižených.
8. Diskuze:
Starosta informoval, že na základě zprávy v novinách o hledání nájemce hostince
v Chocomyšli, se ozval zájemce, který si hospodu prozatím přijede prohlédnout.
Paní Bosáková upozornila, že je potřeba dořešit dostatečnou šířku komunikace „Do
rejny“ tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd technikou na úklid sněhu. Opakovaně
bude upozorněna p.Toušová na urychlené odstranění plotu u domu č. 32 (plot se
nachází na obecním pozemku). Pokud tak neučiní, plot odstraní obec na náklady paní
Toušové.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

Usnesení č. 7/2013 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 27.8.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6/2013, které je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí:
S návrhem smlouvy o směně pozemků mezi obcemi Chocomyšl a Únějovice. Obec
Chocomyšl požaduje ve smlouvě uvést všechny požadavky tak, jak byly původně mezi
obcemi dohodnuty, a to především zakreslení pozemků v geometrickém plánu podle dohody,
zápis věcného břemene kanalizace, která je vlastnictví obce Chocomyšl, dále zmínka o
přednostní nabídce prodeje pozemků pod zahrádkami současným uživatelům. Rovněž chybí
znalecký posudek. Návrh smlouvy bude vrácen s upozorněním na uvedené nedostatky.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Průběh stavebních prací ve sportovní místnosti, svolání kontrolního dne, kde budou řešeny
případné sankce za nedodržení termínu.
2. Zamítnutí příspěvku Centru neslyšících s odůvodněním, že obec již přispívá okresnímu
svazu tělesně postižených.
3. Paní Toušová bude opětovně upozorněna na urychlené odstranění plotu u domu č. 32
z důvodu zajištění bezpečného průjezdu technikou při úklidu sněhu. V případě, že tak neučiní,
bude plot odstraněn obcí na náklady paní Toušové.
4. Kladné vyjádření Generálního finančního ředitelství Praha ve věci odvolání k porušení
rozpočtové kázně .
5. Začátek příštích zasedání OZ bude již od 19 hodin.
Schůze byla ukončena ve 22.00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

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

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

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