Zápis č. 9/2011
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 27.9.2011 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Tomášek, Švehla, Bozděchová
Omluveni: p.Skala
Ověřovatelé zápisu : p. Švehla, Bozděchová
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
4. Zpráva o výsledku kontroly VZP
5. Územní plán
6. Plán inventarizace pro r. 2011
7. Rozhodnutí Měst.úřadu Domažlice
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Příprava vyhlášky o místních poplatcích
10. Soudní spor
11. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrženi ověřovatelé
zápisu - p.Švehla, Bozděchová
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- zavedení ranního spoje do Klatov – písemná žádost dosud nebyla odeslána,
v žádosti bude uvedeno, do jaké míry bude spoj využit
- k pohledávce za firmou Vetop Staňkov: část dluhu firmy Vetop Staňkov vůči
Obci Chocomyšl byla vzájemně započítána s fakturací za dovoz štěrku, zbytek
úhrady dluhu bude dohodnut na dalším jednání obou stran.
- frma Praves Domažlice, která byla pověřená obcí k podání žádosti o dotaci na
kanalizaci a ČOV, zpracuje a podá žádost do konce října 2011
- zavedení systému RUIAN – p. Sladká absolvovala školení
- zaměření pozemku před domem č.p. 16 (nemovitost pana Dvořáka) bylo
objednáno
- financování zateplení budovy kulturního zařízení – starosta zjistí možnost
financování z PSOV Plzeňského kraje
3. Starosta seznámil se smlouvou č. 10079846 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
Obnova zeleně v obci Chocomyšl. Na uvedenou akci byla uvolněna dotace ve výši
75 % celkových nákladů, tj. částka 191858,25 Kč.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
4. Starosta seznámil se zprávou o výsledku kontroly VZP. Při kontrole nebyly zjištěny
žádné závady a nedostatky.
5. Starosta předložil zpracovaný čistopis územního plánu obce Chocomyšl. Schválení ÚP
proběhne prostřednictvím veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy ÚP Chocomyšl.
S postupem schvalování byli zastupitelé seznámeni.

6. Byl připraven plán inventarizace pro rok 2011. Fyzické inventury budou zahájeny již
v listopadu 2011. Z důvodu správného zařazení do evidence majetku a usnadnění
průběhu celé inventarizace bude zakoupen počítačový program. Byli navrženi členové
inventarizační komise ve složení: p. Eger, Bozděchová, Vítek, Sladká.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
7. Obec obdržela rozhodnutí Městského úřadu Domažlice o uložení pokuty ve výši 2000
Kč + 1000 Kč za náklady řízení za překročení závazného ukazatele lesní těžby
v kontrolovaném období do roku 2010. S rozhodnutím starosta podrobně seznámil.
8. OZ projednali rozpočtové opatření č. 6/2011. Příjmy a výdaje zůstávají beze změny,
tzn. příjmy = 2220 tis., výdaje = 2770 tis. Rozpočtové opatření řeší pouze správné
zařazení účetních položek v příjmech a výdajích. RO č. 6/2011 je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
9. Obecní úřad byl upozorněn na zastaralé vyhlášky o místních poplatcích. Budou
připraveny vyhlášky nové, a to vyhláška o poplatcích za psy a vyhlášky o poplatcích
za odpady. Obě vyhlášky budou zpracovány do konce roku 2011.
10. Starosta předběžně informoval o vyhraném soudním sporu s firmou Namora s.r.o.
(kauza bývalý Stavební podnik Klatovy). Písemné rozhodnutí dosud nedošlo.
11. Diskuse, usnesení, závěr:
V diskuzi pan Eger informoval:
- o možnosti prezentace obce v připravované encyklopedii Plzeňského kraje
- o vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje – naše obec se zúčastní
- byl zpracován rozpočet stavebních prací a dodávek na rekonstrukci části
suterénu víceúčelového objektu obce pro volnočasové aktivity

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

............................
J.Švehla

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

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

Zapsáno 30.9.2011
-
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Usnesení č. 9/2011 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 27.9.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu č. 10079846 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Obnova zeleně v obci
Chocomyšl.
2. Inventarizační komisi ve složení: p.Eger, Vítek, Bozděchová, Sladká a plán inventur pro
Rok 2011.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2011, které je přílohou zápisu.
4. Příspěvek na výstavu drobného hospodářského zvířectva ve výši 500 Kč.
5. Přihlášení se do soutěže o nejlepší obecní kroniku Plzeňského kraje.
Hlasování: s body 1-5 souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o provedené kontrole VZP.
2. Rozhodnutí Měst. Úřadu Domažlice o udělení pokuty 2000 Kč a úhrady nákladů řízení
1000 Kč za překročení závazného ukazatele lesní těžby.
3. Informaci o soudním sporu se společností Nomura.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Připravit nové vyhlášky o místních poplatcích, a to o poplatcích za psy a o poplatcích za
odvoz komunálního odpadu a systému svozu komunálního odpadu.
2. Zaslat požadavek o zavedení ranního spoje do Klatov, v požadavku uvést využití spoje.
3. Řešit se zástupcem firmy Vetop úhradu dlužné částky.
Obecní zastupitelstvo vydává:
Opatřením obecné povahy Územní plán Chocomyšl (veřejná vyhláška).

Schůze ukončena ve 22.00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

............................
J.Švehla

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

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

Zapsáno: 30.9.2011
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