ZÁPIS č. RO/2018/02
ze zasedání RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konaného dne 12. 12. 2018
od 17 hod v kanceláři Obecního úřadu Chotíkov
Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Jitka Paterová
Mirka Hakenová

Hosté:

Mgr. Houdková

Omluven:

Martin Haken

Program zasedání RO
1. Informace ředitelky ZŠ a MŠ pí Houdkové
Rozpočtové opatření č. 3-2018
Rozpočet ZŠ a MŠ pro r. 2019
Rozpočtový výhled pro roky 2020-2021
2. Odměna ředitelce ZŠ MŠ Chotíkov
3. Plán inventur a určení inventarizační komise pro r. 2019
4. Stavební povolení spol. Lak Racing
5. Projekt "Lípy republiky 2018"
6. Různé

Průběh jednání
1. Zasedání RO obce Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 17h a konstatovala, že jsou
přítomni čtyři členové, a že je RO usnášeníschopná.
2. Usnesení:RO schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
3. Starostka informovala RO o proběhlé kontrole České školní inspekce v ŽS a MŠ Chotíkov. Kontrola
proběhla ve dnech 3. – 6. 12. 2018, jejíhož zakončení se starostka zúčastnila. Dále předala slovo
pí ředitelce:
3.1. Pí Houdková komentovala průběh a předmět kontroly ČŠI. Hodnocení bude předáno
zřizovateli v 1/2019.
3.2. Pí Houdková informovala o průběhu stavby při rekonstrukci kotelny a poukázala na
náročnost při souběhu probíhající rekonstrukce a zajišťování plnohodnotné výuky.
3.3. Pí Houdková předložila RO k projednání:
Rozpočtové opatření č. 3-2018
Rozpočet ZŠ a MŠ pro r. 2019
Rozpočtový výhled pro roky 2020-2021
3.4. Pí Houdková požádala o zaslání seznamu budoucích dětí a žáků.
3.5. Starostka informovala o došlé faktuře za opravu plotu u MŠ, vystavené na Obec Chotíkov
včt. IČO. Pí Houdková informovala, že oprava proběhla bez písemné objednávky.
1/3

RO bere na vědomí předložené podklady k projednání nejpozději do 20. 12. 2018.
RO bere na vědomí proběhlou opravu plotu, faktura bude proplacena obcí.
4. Starostka informovala členy RO o požadované výši odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ Chotíkov
pí Houdkovou.
Usnesení: RO schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ pí Houdkové za období červen – listopad
2018 v požadované výši.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.
Žádost ředitelky školy o udělení odměny je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
5. RO projednala plán inventur pro rok 2019.
Termín pro provedení inventur byl stanoven na období od 2. 1. 2019 do 25. 1. 2019.
Usnesení: RO schvaluje plán inventur pro r. 2019
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Plán inventur je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
6. Starostka informovala členy RO o místním šetření ve věci plotu u novostavby v lokalitě „U dračí
vily“. Místní šetření bylo iniciováno ze strany stavebního úřadu za účelem odstranění stavby, která
je v rozporu se schválenou projektovou dokumentací. Starostka informovala o dalším postupu
v řešení této situace.
7. Starostka informovala členy RO o udělení dodatečného stavebního povolení pro halu společnosti
Lak Racing s.r.o.
Vzhledem k tomu, že obec vydala souhlasné stanovisko v rámci řízení o udělení dodatečného
stavebního povolení, bere RO na vědomí vzdání se možnosti odvolání.
8. Starostka informovala členy RO o zapojení obce do celorepublikového projektu Plzeňského kraje
„Lípy republiky 1918 - 2018“. V rámci tohoto projektu jsou mapovány staré památné stromy
v katastru obce a současně jsou v rámci tohoto projektu vysazovány stromy nové (lípy aj.).
V nejbližší době budou v obci vysazeny dvě lípy, také jakožto náhrada stromů pokácených.
Usnesení: RO souhlasí se zapojením se do projektu „Lípy republiky 1918 – 2018“.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
9. Různé
 Starostka informovala o situaci ohledně havarijního stavu mostu na Bejkárnu. Proběhla
schůzka se zástupci ÚZSVM. Řešeno bylo opláštění mostu, úprava pro odvod vody, přemístění
panelů.
 Starostka informovala RO o záměru zakoupení dárkového certifikátu – voucheru, jakožto daru
při ukončení dlouholetého pracovního poměru zaměstnance obce.
Usnesení: Rada obce souhlasí se zakoupením voucheru, jakožto daru při ukončení
dlouholetého pracovního poměru zaměstnance obce.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
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Zasedání bylo ukončeno ve 20 h.

V Chotíkově dne 5. 12. 2018
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová - PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková - PODEPSÁNO
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