Obec Chotěvice

Usnesení
zastupitelstva obce Chotěvice č. 08/2020
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 08. zasedání dne 19. 03. 2020 usneslo takto :
Zastupitelstvo obce Chotěvice :
1. Schvaluje v souladu s mimořádným opatřením vydáním vlády ČR v době koronavirové
epidemie tato pravidla:
a) uzavření mateřské školy od 19. 03. 2020 včetně do odvolání nouzového stavu
b) úprava úředních hodin OÚ (včetně obecní pokladny) do odvolání nouzového stavu
c) úprava úředních hodin pošty Partner do odvolání nouzového stavu
d) povinné používání ochranných prostředků na všech veřejných místech v katastru
obce včetně budov do odvolání nouzového stavu
2.

Bere na vědomí kontrolu zápisu 07. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2019.

3. Schvaluje rozpočet obce Chotěvice pro rok 2020 takto
daňové příjmy
16 304 100,-Kč
nedaňové příjmy
1 313 260,-Kč
kapitálové příjmy
62 000,-Kč
přijaté transfery
267 500,-Kč
celkové příjmy rozpočtu ve výši 17 946 860,-Kč
běžné výdaje ve výši
13 294 425,-Kč
kapitálové výdaje
3 820 000,-Kč
finanční splátky úvěr
1 134 000,-Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 248 425,-Kč
Rozpočet je navrhován jako přebytkový ve výši 832 435,- Kč.
Rozdíl mezi přebytkem a splátkou úvěru bude kryt z přebytku minulých let, a to ve výši
301 565,- Kč.
a) Závaznými ukazateli rozpočtových příjmů jsou součtové hodnoty dle druhového třídění
(daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a dotace)
b) Závaznými ukazateli rozpočtových kapitálových výdajů jsou jednotlivé paragrafy
c) Závaznými ukazateli rozpočtů běžných výdajů jsou součtové hodnoty oddílů

Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených v zákoně o obcích poskytnutí
dotací, peněžních věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2020 ve výši a těm právnickým a
soukromým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto materiálu.
4. Schvaluje závěrečný účet obce Chotěvice za rok 2019 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradou.
5.

Schvaluje účetní závěrku obce Chotěvice za rok 2019.

6.

Schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotěvice za rok 2019.

7.

Schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ v Chotěvicích za rok 2019.

8. Schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření za rok
2019 obce Chotěvice.
9.

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020.

10. Schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 29.- Kč/m3 včetně DPH s platností od 01.
01. 2020.
11. Schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši 52,- Kč/m3 včetně DPH s platností od 01.
01. 2020, dle operačního programu SFŽP, kde je pro nás zpracovaná finanční a ekonomická
analýza nákladů.
12. Bere na vědomí zápis č. 1/2020 ze zasedání kontrolního výboru dne 30. 01. 2020, který
se týká čerpání a použití finančních darů neziskových organizacím a občanským zájmovým
sdružení za rok 2019. Včetně navrhovaného opatření spočívajícího ve zřízení předkupního
práva obce k předmětnému pozemku. Návrh smlouvy ke schválení bude předložen na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
13.
Schvaluje zahájení jednání o bezúplatném převodu kostela sv. Petra a Pavla do
majetku obce, za podmínek, že zároveň dojde i k převodu na obec všech nemovitých věcí,
které církev vlastní v k. ú. Chotěvice včetně vybavení – inventáře budov.
14. Schvaluje žádost o udělení výjimky z vyhlášky o nočním klidu. Za podmínek dodržení
obecně platných nařízení vlády. Žádost se týká soukromé akce v pátek 12. 06. 2020 od
22:00 hod. do soboty 13. 06. 2020 do 04:00 hod. Místo konání Chotěvice čp.264.
15. Schvaluje žádost o udělení výjimky z vyhlášky o nočním klidu. Za podmínek dodržení
obecně platných nařízení vlády. Žádost se týká veřejné akce Francouzský den v sobotu 06. 06.
2020 od 22:00 hod. do neděle 07. 06. 2020 do 04:00 hod. Místo konání v Chotěvicích za
kostelem.
16. Schvaluje prodej pozemků č. 4540 neplodná půda ostatní plocha o výměře 356 m2 v k.
ú. Chotěvice. Panu
bytem
za cenu 35,-

Kč/1m2, vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu obce Chotěvice
podpisem kupní smlouvy.
17. Schvaluje prodej části pozemků zahrada z p. p. č. 4147 dle GP 894-48/2020 o výměře
965 m2 v k. ú. Chotěvice. Paní
bytem
,
,
za cenu 35,- Kč/1m2 + DPH, vklad do katastru nemovitostí uhradí obec. Pověřuje
starostu obce Chotěvice podpisem kupní smlouvy.
18. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo ,,Oprava komunikace Karlov – Podhájí“ s firmou
LTM s. r. o. Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou, cena díla včetně DPH činí
1 758 932,24 Kč. Zahájení prací 01. 04. 2020 dokončení 30. 09. 2020. Pověřuje starostu obce
Chotěvice podpisem smlouvy.
19. Bere na vědomí návrh cen energií na roky 2021 – 2023 od dodavatelů energie.
Doporučuje zafixovat cenu energií dle nabídky firmy VEMEX energie a.s. na dobu od 01. 01.
2021 do 31. 12. 2023.
20. Bere na vědomí výstavbu deseti samostatně stojících RD na p. p. č. 5221, 5622, 5162,
5160, 5161 v k. ú. Chotěvice. Výstavba musí splňovat podmínky platného ÚP Chotěvice.
21. Schvaluje nákup části pozemku ze st. p. č. 148 zastavěná plocha nádvoří dle GP 89448/2020 o výměře 91 m2 v k. ú. Chotěvice od paní
bytem
,
,
. Za cenu 35,- Kč /1m2. Vklad do katastru nemovitostí uhradí
obec. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.
22. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Královehradeckému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Pro období od 15. 12. 2019 do 12.
12. 2020 ve výši 15 316.- Kč. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.
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v. r.
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