Obec Chocnějovice
Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Chocnějovice

Obec Chocnějovice
Zastupitelstvo obce Chocnějovice
Zápis č. 1/2022
ze zasedání zastupitelstva Obce Chocnějovice konaného dne 2. března 2022 na sále
v budově KD v obci Chocnějovice, od 18.00 hod.
Přítomní: František Stand, Jan Landa, Michal Adam, Renata Křížková, Mgr. Josef
Novotný, Josef Šorejs, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Hana Vernerová
Omluven: Pavel Nevyhoštěný
Neomluven:
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
přítomno je 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Jednání zahájil starosta obce, který prohlásil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen a
oznámil, že zapisovatelem zápisu dnešního jednání je p. Lenka Tomková
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Zvolení ověřovatele zápisu
3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
4. Zpráva o činnosti OÚ Chocnějovice
5. Schválení dohody o pronájmu pozemku v. k.ú. Sovenice u M. Hradiště
6. Schválení podepsání smlouvy o odstranění odpadu
7. Schválení finančního příspěvku pro mateřské školy
8. Schválení podání žádosti o výsadbu stromů
9. Schválení vybudování plochy pod kontejnery
10. Informace o rozpočtových opatření
11. Různé
12.Všeobecná diskuse
13. Závěr
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu a určilo, že hlasování bude probíhat ke
každému bodu programu zvlášť.
Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno.
2. Zvolení ověřovatele zápisu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele dnešního zápisu, navrženi byli:
p. Renata Křížková a p. Ing. Kolomazníková Jaroslava

Výsledek hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se 2 (p.Křížková,p.Kolomazníková).
Usnesení č.2/2022 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. prosince 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce,
ze dne 8. prosince 2021
Výsledek hlasování - pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno.
4. Zpráva o činnosti OÚ Chocnějovice
Starosta obce informoval přítomné o činnosti OÚ v období od 09.12. 2021–02.03. 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Chocnějovice za období od
09.12. 2021–02.03. 2022
Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.4/2022 bylo schváleno.
5. Schválení dohody o pronájmu pozemku v k.ú. obce Sovenice u Mn. Hradiště
Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání dohody o pronájmu části pozemku p.č. 84/2 v k.ú.
obce Sovenice u Mn. Hradiště s pronajímatelem pozemku paní A.D. na dobu určitou
s platností do roku 2032 s pronájem za každý rok ve výši 1.500,- Kč.
Výsledek hlasování - pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.5/2022 bylo schváleno
6. Schválení podepsání smlouvy o odstranění odpadu
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o odstranění odpadu s provozovatelem
řízené skládky spol. Skládka Klášter s.r.o. v obci Klášter Hradiště nad Jizerou. Platnost
smlouvy je na dobu určitou do 31.12. 2022. Místem převzetí odpadu je areál řízené
skládky v dané obci.
Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno.
7. Schválení finančního příspěvku pro mateřské školy
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2022 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800,Kč za každé dítě spadající pod k.ú. obce Chocnějovice umístěné v mateřské škole, která o
příspěvek požádala. Celkem se jedná o 20 dětí v celkové částce ve výši 16 000,- Kč.
Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.7/2022 bylo schváleno.

8. Schválení podání žádosti o výsadbu stromů
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje podání žádosti o výsadbu stromů z dotačního
titulu od společnosti Sázíme stromy z.s., osázení lokality U Medvěda v k.ú. obce
Drahotice.
Výsledek hlasování - pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.8/2022 bylo schváleno.
9. Schválení vybudování plochy pod kontejnery
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje vybudování a rozšíření zpevněné plochy pod
kontejnery na tříděný odpad v obci Rostkov.
Výsledek hlasování - pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.9/2022 bylo schváleno.

10. Informace o rozpočtových opatření
Starosta obce Chocnějovice informuje o rozpočtovém opatření č.12, které schválil
s platností k 31.12.2021.
Zastupitelstvo obce vyslechlo informaci o rozpočtovém opatření č. 12/2021 k 31.12.
2021, kterou schválil starosta obce a zastupitelstvo obce bere informace o rozpočtovém
opatření na vědomí.
11. Různé
. Starosta obce zastupitelstvu obce a občanům dává na vědomí změnu legislativy platné
pro rok 2022, kdy se v našem případě pro poplatek za KO používala položka 1337, se
tato mění na novou položku 1345.
. starosta obce představil nový sekací traktor Starjet P6 4x4 PRO s vysokozdvižným
vyprazdňovacím košem. Příchozím občanům na veřejné zasedání byl přistaven
k prohlídce před vstupem do budovy. Stroj se zakoupil pro účely obce.
. Starosta obce upozornil na povinnost úhrady poplatku za vývoz KO do 30.4. 2022.
. Starosta obce informoval o přípravě nové žádosti k výsadbě stromků v lokalitě k.ú. obce
Sovenice u M. Hradiště. Plán výsadby podzim roku 2022.
. Starosta obce informoval ohledně postupu uzavření komunikace a objížďky v Mohelnici
nad Jizerou.
. Starosta obce informoval ohledně zapojení nového VO a uvedení do provozu v k.ú. obce
Drahotice, místní část Červenice.
. Starosta informoval o harmonogramu vývozu separovaného odpadu v pytlích pro rok
2022 a upozornil, že veškeré informace jsou na webových stránkách obce a ve
venkovních vývěskách v jednotlivých obcích.
. Starosta obce informoval přítomné o vážnosti situace týkající se Ukrajiny a invaze
ruských vojsk na jejím území. Vyzval zastupitele k vyjádření k situaci, zvážení poskytnutí
finanční pomoci a schválení její výše. Dále vyzval zastupitele ke zvážení možnosti a
schválení pomoci formou nabídky obecních prostor k ubytování ukrajinským rodinám.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chocnějovice schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 75.000 Kč jako pomoci Ukrajině a zejména jejímu
obyvatelstvu v souvislostí s ruskou invazí na Ukrajině.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podporu ukrajinské rodině, poskytnutí prostoru
k bydlení pro rodinu ukrajinské národnosti s dětmi na přechodnou dobu.
Částka bude odeslána na transparentní účet pro tuto pomoc zřízený. Účet Pomoc
Ukrajině, ADRA, Sbírkový účet č.: 4004040040/5500, var. symbol 222.
Pomoc směřuje k lidem zasaženým konfliktem přímo v místě nebo uprchlíkům.
Výsledek hlasování - pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.10/2022 bylo schváleno.

Starosta obce informoval a pozval přítomné na blížící se kulturní akce.
. v sobotu 5.3. 2022, dětský maškarní karneval na sále KD v Chocnějovicích
. v sobotu 12.3. 2022, od 17.00 hod., vystoupení s názvem Hvězdné melodie konané u
příležitosti oslav svátku MDŽ. Všechny ženy i s partnery jsou zvány. Vstupné 100 Kč.
Pohoštění zajištěno.

17. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce a poděkoval za účast.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Tomková Lenka
Ověřovatelé:
Renata Křížková …………………….........................................dne

3.3. 2022

Ing. Jaroslava Kolomazníková ........................................dne

3.3.2022

Starosta: František Stand …………………….……………………..……..dne

3.3. 2022

Razítko obce:
(není povinné)
Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

