Obec Chotěvice

Usnesení
zastupitelstva obce Chotěvice č. 13/2021
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 13. zasedání dne 11. 03. 2021 usneslo takto:
Zastupitelstvo obce Chotěvice:
1.

Bere na vědomí kontrolu zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2020.

2. Schvaluje rozpočet obce Chotěvice pro rok 2021 takto:
daňové příjmy
13 906 590,-Kč
nedaňové příjmy
1 784 490,-Kč
kapitálové příjmy
40 000,-Kč
přijaté transfery
270 500,-Kč
celkové příjmy rozpočtu ve výši 16 001 580,-Kč
běžné výdaje ve výši
11 127 550,-Kč
kapitálové výdaje
3 740 030,-Kč
finanční splátky úvěr
1 134 000,-Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 16 001 580,-Kč
Rozpočet je navrhován jako přebytkový ve výši 1 134 000,- Kč.
Rozdíl mezi přebytkem a splátkou úvěru bude nulový.
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 2021 ve výši a těm právnickým a
soukromým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto materiálu.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020.
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.

5. Schvaluje závěrečný účet obce Chotěvice za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
6. Schvaluje účetní závěrku obce Chotěvice za rok 2020.
7. Schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotěvice za rok 2020.
8. Schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ v Chotěvicích za rok 2020.
9. Schvaluje zřízení nového pracovního místa na pozici údržby obce od 01. 05. 2021.
10. Bere na vědomí výslednou cenu stočného a vodného za rok 2020.
11. Schvaluje cenu vodného na rok 2021 ve výši 29.- Kč/m3 včetně DPH s platností od 01.
01. 2021.
12. Schvaluje cenu stočného na rok 2021 ve výši 54,- Kč/m3 včetně DPH s platností od 01.
01. 2021, dle operačního programu SFŽP, kde je pro nás zpracovaná finanční a ekonomická
analýza nákladů.
13. Schvaluje dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky s firmou Transport
Trutnov s. r. o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem
dohody.
14. Schvaluje dohodu o výběru poplatku a předávání dokladů s firmou Transport Trutnov
s. r. o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem dohody.
15. Schvaluje prodej pozemkové p. č. 3110/1 trvalý travní porost o výměře 206 m2 v k. ú.
Chotěvice. Panu
za cenu 35,- Kč/1 m2
+ DPH, vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu obce Chotěvice
podpisem kupní smlouvy.
16. Schvaluje prodej části pozemku z p. p. č. 3559 trvalý travní porost o výměře cla 14 m2
v k. ú. Chotěvice. Panu J
za cenu 35,- Kč/1
m2 + DPH, náklady spojené s GP na dělení pozemku a vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem kupní smlouvy.
17. Schvaluje prodej pozemkových p. č. 5707 zahrada o výměře 25 m2 a p. p. č. 5706 zahrada
o výměře 27 m2 v k. ú. Chotěvice. Paní M
za
cenu 35,- Kč/1 m2 + DPH, vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Pověřuje starostu
obce Chotěvice podpisem smlouvy.
18. Neschvaluje poskytnutí finanční příspěvku na základě žádosti místostarosty Trutnova na
podporu Nadačního fondu při oblastní nemocnici Trutnov a. s. jakožto pro náš region
významného a strategického zdravotního zařazení. Ve výši 2,- Kč na občana.

19. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz bezplatné poradny pro farní charitu
Dvůr Králové nad Labem ve výši 4 000,- Kč.
20. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt knihy Toulky podkrkonošskou
minulostí ve výši 5 000,- Kč.

Vladimír Lukeš v.r.
starosta
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