Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z veřejného zasedání (dále VZ) Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 21. 2. 2012 od 19:00 hodin

Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Vítězslavem
Blažkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal novou zastupitelku paní Martinu Vosmíkovou a vyzval ji ke složení slibu
zastupitele.
Paní Martina Vosmíková slib složila formou jeho přečtení a stvrdila jej svým podpisem.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 14 členů Zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů Zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Břízu a pí Moučkovou a zapisovatelkou sl.
Hirschfeldovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovateli zápisu p. Břízu a pí Moučkovou a zapisovatelkou
zápisu sl. Hirschfeldovou.
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdrželi se 2, návrh usnesení byl schválen.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
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Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh programu VZ.
Schválení programu
Původní body programu:

1) Diskuze k činnosti rady obce od posledního zasedání
2) Zpráva kontrolního výboru od posledního zasedání
3) Odkoupení budov ve statku
4) Změna zásad pro poskytování prostředků ze sociálního fondu
5) Návrh rozpočtového opatření č.1/2012
6) Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov
8) Diskuze k obecným tématům
Vzhledem k tomu, že Kontrolní výbor od posledního zasedání Zastupitelstva obce nezasedal,
vyřadil předsedající bod programu č. 2) Zpráva kontrolního výboru od posledního zasedání
(viz výše). Dále byl do programu nově zařazen bod č. 8) Výběrové řízení na těžbu a prodej
dřeva (viz níže).
Program jednání:
1. Diskuze k činnosti rady obce od posledního zasedání
2. Odkoupení budov ve statku
3. Změna zásad pro poskytování prostředků ze sociálního fondu
4. Návrh rozpočtového opatření č.1/2012
5. Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov
7. Výběrové řízení na těžbu a prodej dřeva
8. Diskuze k obecným tématům
Nikdo ze zastupitelů neměl návrh na doplnění programu.
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Usnesení č. 2:
ZO schvaluje předložený návrh programu.
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající otevřel diskuzi k činnosti RO od posledního veřejného zasedání.
Předsedající konstatoval, že v tomto bodě není o čem hlasovat a dále informoval, že se
zasedání ZO vrátí ke starému způsobu, a sice předčítání zápisů jednání RO.
Záznam z diskuze je uveden v příloze k zápisu.

Předsedající předložil návrh na doplnění usnesení č. 6 z VZ konaného dne 8. 12. 2011 a to o
zahrnutí budovy č. p. 30 na pozemku p. č. 3/1 a o budovy č. p. 104 postavené na pozemku
p.č. 3/2, vše nemovitosti v k.ú. Chotíkov.
Předsedající vysvětlil záležitost a mj. vysvětlil upozornění právního zástupce na nutnost
samostatného schválení jednotlivých budov v rámci zmiňované kupní smlouvy. Předsedající
zdůraznil, že zahrnutí těchto budov do usnesení nikterak neovlivňuje kupní cenu a ta zůstává
zachována tak, jak byla schválena.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením budovy č. p. 30 na pozemku p. č. 3/1 a o
budovy č.p. 104 postavené na pozemku p.č. 3/2, vše nemovitosti v k.ú. Chotíkov. V rámci
kupní smlouvy připravované na základě usnesení ZO č. 6 z 8. 12. 2011. Kupní cena za nákup
všech schválených nemovitostí se nemění.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 2. Návrh byl schválen.

Předsedající předložil návrh na úpravu „Zásad pro poskytování prostředků ze sociálního
fondu a to v § 3 odst. 1/ I. pís. a) se zvyšuje hodnota stravenky, na kterou lze poskytnout
příspěvek na 90,- Kč. U pís. b) se doplňuje text: Tento příspěvek se poskytuje pouze
zaměstnancům v technickohospodářských funkcích.
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Předsedající vysvětlil záležitost s návazností na zvýšení DPH a dále objasnil, jakých
zaměstnanců se týká změna u pís. b). Jedná se o zaměstnance dělnické kategorie, které by
nové opatření zatěžovalo daňově. Těmto zaměstnancům budou náhradou za příspěvek na
ošacení hrazeny osobní ochranné pomůcky podle směrnice, kterou zpracovává bezpečností
technik obce.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotu stravenky, na kterou lze poskytnout příspěvek na
90,- Kč na jednu stravenku. U písm. b) se doplňuje text: Tento příspěvek se poskytuje
pouze zaměstnancům v technickohospodářských funkcích a ukládá starostovi obce tyto
změny zapracovat do „Zásad pro poskytování prostředků ze sociálního fondu“.
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
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Předseda finančního výboru p. Čechura přednesl návrh rozpočtového opatření č.1/2012
V tomto opatření se v oblasti rozpočtových příjmů se zvyšuje transfer ze státního rozpočtu o
15 775,-; prodej pozemků 51 600,-; svozy TKO 150 000,-; přijaté investiční příspěvky par.
37/29 +1 700 000,- vs. par. 61/71 -1 700 000,- celkově se příjmy zvyšují o 202 375,-.
U výdajů se jedná o tato opatření: příspěvek na dopravu 2 820,-; oprava kulturního zařízení
30 000,-; tvorba daně z převodu nemovitosti a poplatku 140 000,-; zastupitelstvo cestovné
- 24000,-; činnosti místní správy – příspěvek na pořádání běžeckých soutěží 5 000,-;
vícenáklady komunikace 15 000,-; celkově se výdaje zvyšují o 168 820,-.

Usnesení č. 6:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení rozšíření kompetencí rady obce o možnost
přijímat rozpočtové změny v období mezi konáním veřejných zasedání zastupitelstva obce ve
výši do 200 000,- Kč mezi jednotlivými položkami a paragrafy.
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Předsedající vysvětlil, že na základě nedávné kontroly hospodaření obce - auditu obce jej
kontroloři ústně upozornili na fakt, že RO se dopouští správního přestupku tak, že v mnoha
případech dochází ke schvalování mimořádných výdajů ex post, čili není k tomuto výdaji
předem schválené rozpočtové opatření.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření do výše 200 000,- Kč a to mezi jednotlivými položkami a paragrafy
schváleného rozpočtu.
Nad schválenou částku může rada obce přijímat rozpočtová opatření pouze v případech:
a) rozpočtového zapojení finančních prostředků z úspor z minulých let
b) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo ukládá radě obce o přijatých rozpočtových opatření informovat na
nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce a zveřejňovat je v rámci zápisů z RO.
P. Bláha – „Já bych navrhoval toto usnesení přijmout, ale kompetence ponechat pouze viz
body c) a d), týkající se živelných pohrom apod.“
Předsedající dal hlasovat o návrhu p. Bláhy o zkrácené verzi znění usnesení (viz. výše)
znějící pouze s body c) a d).
Výsledek hlasování:
Pro 3, proti 9, Zdržel 3, návrh nebyl přijat.
Předsedající dal hlasovat o původním návrhu, tak jak byl přednesen v plném znění.
Výsledek hlasování:
Pro 2, proti 10, zdržel se hlasování 2. Návrh nebyl schválen.
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Předsedající seznámil zastupitele se „ Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
územně správního celku (ÚSC) Chotíkov“ za rok 2011 vypracovanou oddělením
přezkoumávání hospodaření obcí Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce souhlasí se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Chotíkov za rok 2011.
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající seznámil zastupitele s problematikou výběrového řízení na mýtní těžbu
K objasnění problematiky tohoto bodu předsedající uvedl, že obec je vlastníky obecních lesů,
které spravuje obecní lesní správce p. Plešmíd, který zároveň spravuje lesy obce Ledce a
Čemíny. Obvykle každý rok probíhá těžba a prodej dřeva a tato akce je poptávána správcem
jako akce komplexní pro všechny tři obce. Pan správce obeslal čtyři firmy a to firmu Kalespol
s.r.o., Arboles, s.r.o., Solitera, s.r.o. a firmu Less, a.s. Tyto firmy podaly nabídky, z nichž firma
Less nebyla hodnocena. Firmy nabízejí jednotkové ceny za různé druhy dřeva v různé kvalitě,
různých délkách a tloušťkách. Není možné přesně určit, kolik kterého dřeva bude za daný rok
vytěženo a jak bude zpracováno, tudíž ani v jaké kvalitě bude prodáno. Proto je hodnoceno
dle odborného odhadu, který se ve skutečnosti bude lišit v celkovém součtu.
Na 1. místě se umístila firma Kalespol s.r.o. , kde čistý výnos by činil dle propočtu Kč
1 343 865,-, na 2. místě firma Arboles s.r.o. s propočtem výnosu Kč 1 328 395,- a na 3. místě
firma Solitera s.r.o. s propočtem výnosu Kč 1 303 630,-.
Jedná se o čisté výnosy pro všechny tři obce dohromady. Je velmi těžké vyhodnocovat vítěze
tohoto výběrového řízení a doporučil bych projednat nabídky se starosty dotčených obcí a
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který bude vybrán na jednání zástupců všech tří obcí.
Předsedající navrhuje sestavení a pověření týmu. Jako zastupitelstvo se takto zamýšlíme
poprvé, dosud vybíral dodavatele p. Plešmíd a nikdo se touto záležitostí z obcí nezaobíral.
Předsedající upozornil, že je nutné provést výběrové řízení mj. také proto, že se jedná o VŘ
na dodavatele obce.
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