Zápis ze zasedání Zastupitelstva (1 / 2016) obce Cotkytle
konaného dne 26. 2. 2016 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu v Cotkytli

Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková, ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,
Ladislav Vabroušek, Ivo Berky, Mojmír Jureček
Omluveni:
Zapisovatelem určen: Renata Borovcová
Ověřovateli určeni: Ladislav Vabroušek, Ivo Berky
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze dne 11. 12. 2015
3. Pronájem pozemků
4. Rozpočtové opatření
5. Dobrovolný svazek obcí Severo-Lanškrounsko
6. Budoucnost pošty v obci
7. Zpráva o trestné činnost v obci
8. Úhrada nákladů za projednávání přestupků
9. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Cotkytle
10. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Cotkytle
11. Zrušení vyhlášky – Požární řád
12. Žádost o dotaci na akci Rodáci
13. Vlajka pro Tibet
14. Různé
15. Diskuse
Ad 1. V 18.00 pan starosta zahájil schůzi a potvrdil, že byla svolána v souladu se
zákonem, vyvěšena na úřední desce i na webu a prohlásil, že zastupitelstvo obce je
usnášení schopné. Starosta určil zapisovatelkou dnešního jednání R. Borovcovou a
ověřovatele zápisu L. Vabrouška a I. Berkyho.
Hlasování o zapisovateli a ověřovateli:
Pro: 7 Zdržel se: 0 Proti: 0
Poté pan starosta vyzval zastupitele k hlasování za účelem schválení výše uvedeného
programu.
Hlasování o programu:
Pro: 7 Zdržel se: 0 Proti: 0
Program zastupitelstva byl přijat.
Ad 2. Pan starosta přečetl usnesení ze zasedání ZO konaného dne 11. 12. 2015. Všechna
usnesení byla splněna.
Ad 3. Pronájem pozemků. Na obec došly žádosti na pronájem pozemků - p.č. 5257 - od
p. L. F., Cotkytle a na p.č. 5134 od p. L. F., Cotkytle a paní J. S., Cotkytle . Žádost na

pronájem pozemku p.č. 5134 bude odložena na příští zasedání zastupitelstva a žádosti na
pozemek p.č. 5134 budou vyřešeny pachtovní smlouvou
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Žádná námitka ani připomínka nebyla vznesena.
Usnesení č. 1/2016
ZO Cotkytle projednalo žádost od pana L. F., bytem Cotkytle a od paní J. S. bytem
Cotkytle o pronájmu p.p. 5134 o výměře 1548 m2, v k.ú. obce Cotkytle, která je
zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální úřad Ústí
nad Orlicí a schválilo ji propachtovat.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. 2/2016
ZO Cotkytle projednalo žádost od pana L. F., bytem Cotkytle o pronájmu p.p.č. 5257,
která je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální úřad
Ústí nad Orlicí a rozhodlo tuto žádost odložit a projednat na dalším zastupitelstvu obce.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 4. Rozpočtové opatření obce. V rozpočtu na rok 2016 byla opomenuta položka na
DHIM obecního úřadu na nákup tiskárny a dalšího potřebného materiálu. Byla navržena
částka 20 000,- Kč.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Žádná námitka ani připomínka nebyla vznesena.
Usnesení č. 3/2016
ZO Cotkytle schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 k rozpočtu obce navýšení výdajů na
OU DHIM.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 5. Obec Cotkytle je zapojena v DSO Lanškrounsko, ale existuje zde ještě svazek
Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jejichž několika jednání se pan starosta zúčastnil a
navrhuje zastupitelstvu vstoupit do tohoto svazku.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Zastupitelé v diskuzi doporučili vstup do svazku.

Usnesení č. 4/2016

I. Zastupitelstvo obce Cotkytle se seznámilo s cíli, účelem založení a činností
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se sídlem Dolní
Čermná 76, IČ: 01349341 a bere na vědomí znění platných stanov tohoto
svazku.
II. Zastupitelstvo obce Cotkytle vyslovuje souhlas se vstupem obce do Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se sídlem Dolní Čermná 76, IČ:
01349341, a to s účinností od 1. 4. 2016, a pověřuje starostu obce k podání
žádosti o přijetí obce Cotkytle do tohoto svazku v souladu s čl. IV jeho stanov.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 6. Budoucnost pošty v obci. Pan starosta se zúčastnil jednání s manažerkou pošty
p. Šulcovou a vedoucí pošty Lanškroun p. Jánskou ohledně fungování pošty v Cotkytli.
Pošta Cotkytle je zařazena do pošt, které by letos měly ukončit provoz, který doposud
funguje a přejít na Pošta partner. Pošta bude zachována, ale bude fungovat buď v
Konzumu, nebo ji převezme Obecní úřad nebo jakákoliv osoba s živnostenským listem.
Konzum má zájem na provozování pošty v obci. Měla by fungovat 5 dní v týdnu, 3 hodiny
denně. Zastupitelé se dohodli, že na příští zasedání bude pozvána manažerka pošty a
ředitel Konzumu, aby občanům vše vysvětlili.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Zastupitelé navrhují poštu převést pod Partner pošta.
Usnesení č. 5/2016
ZO Cotkytle projednalo žádost České pošty a.s. na zřízení pobočky Pošta partner v obci a
pověřuje starostu obce dalším jednáním se zástupci České pošty a Konzumu.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 7. Zpráva o trestné činnosti v obci. Pan starosta přečetl zprávu o trestné činnosti od
Policie ČR. V obci Cotkytle bylo v roce 2015 spácháno 11 přečinů, z toho byly 2 objasněny
a 9 odloženo.
Ad 8. Přestupky v obci za rok 2015. Obec zaplatila za přestupky v obci řešené Měú.
Lanškroun za rok 2015 14 000,- Kč.
Ad 9. Účetní závěrka 2015 Základní školy a Mateřské školy Cotkytle. Dle výkazu
Rozvaha, Výkazu zisku a ztrát, výkazu Příloha byla projednána účetní závěrka
příspěvkové organizace obce za rok 2015.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Žádná námitka ani připomínka nebyla vznesena.

Usnesení č. 6/2016
ZO Cotkytle schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, IČ. 75 016 966,
Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 10. ZŠ a MŠ Cotkytle předložila žádost o schválení hospodářského výsledku za rok
2015 a jeho převedení do fondů školy. Výsledek hospodaření činí 10 435,62 Kč.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Zastupitelé doručili převést do rezervního fondu.
Usnesení č. 7/2016
ZO Cotkytle schvaluje Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské školy, IČ. 75 016 966, Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí za rok 2015 v částce
10 435,62 Kč bez výhrad. Výsledek bude ponechán Základní škole a Mateřské škole
Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí, IČ. 75 016 966 a bude převeden do fondu rezerv v celé
částce tj. 10 435,62 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 11. Požární řad obce. V loňském roce byla vydána vyhláška - Požární řád obce.
Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko, že Požární řád nespadá do vyhlášek, ale je to
směrnice obce. Proto je nutné vyhlášku Požární řád zrušit.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Žádná námitka ani připomínka nebyla vznesena.
Usnesení č. 8/2016
ZO Cotkytle vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Cotkytle č. 1/2016, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška 2/2015 Požární řád obce.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 12. DSO Lanškrounsko - dotace na kulturní akce v obci. Obec požádá DSO
Lanškrounsko o dotaci na akci Rodáci, která se koná každý rok v červnu.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Žádná námitka ani připomínka nebyla vznesena.
Usnesení č. 9/2016
ZO Cotkytle schvaluje podání žádosti o podporu z programu DSO Lanškrounsko -Podpora
významných výročí v členských obcích.

Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 13. Vlajka pro Tibet - došla žádost zda se obec Cotkytle zapojí do kampaně vyvěšení
vlajky pro Tibet. Zastupitelé se shodli na tom, že se vlajka nebude vyvěšovat.
Ad 14. Různé
- Byl vypracován slepý rozpočet na opravu střechy v kulturním domě, bude vyhlášeno
výběrové řízení - oslovit nejméně 3 firmy.
Pan starosta vyzval zastupitele a poté všechny přítomné občany, zda se chtějí k tomuto
bodu vyjádřit. Žádná námitka ani připomínka nebyla vznesena.
Usnesení č. 10/2016
ZO Cotkytle pověřuje starostu obce vypracovat zadání výběrového řízení na dodavatele
opravy střechy na kulturním domě.
Hlasování: Pro: 7, Zdržel se: 0, Proti: 0
Usnesení bylo přijato
- Byla zpracována Výroční zpráva obce za rok 2015 dle režimu zákona 106/1999 Sb. a
zastupitelé obce s ní byli seznámeni.
- Inventarizace obce za rok 2015 proběhla bez závad.
- Hejtman Pardubického kraje požádal obce o vyjádření k dostupnosti telefonního signálu bylo vyvěšeno na webu, občané obce zasílali své požadavky, které byly přeposlány
hejtmanovi.
- Byl jmenován velitel JSDHO - pan Roman Burian st.
- Zpracovává se stavební řízení na demolici zakoupeného domu čp. 200- do května 2016
by měla demolice proběhnout a mělo by se začít s budováním parkoviště a místa na
kontejnery dle zpracované studie
- Byli obesláni poskytovatelé ubytování s upozorněním na úhradu za poskytované služby
ubytování dle vyhlášky
ad 15. Diskuse
- I. Berky - co bude se stromem u školy?
- starosta - byla oslovena firma o posudek a nyní bude pokácen - byl požádán pan P. S.
- p. R.B. - nad čp. 116 a pod čp. 154 se tvoří ledovka z přitékající vody, hrozí nebezpečí
pro auta a kanál pod školou je opět ucpaný a voda se valí dolů k jejich domu
- starosta - měli by řešit SÚS
V 19,10 hod ukončil pan starosta zasedání.

Hlasování zastupitelů na jednání ZO – 26. 2. 2016
Usnesení

Berky I.

Chládková
M.

Jureček M.

Jureček V.

Knápek Z.

Matějka J.

Vabroušek
L.

1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Vysvětlení k tabulce: A - ano, Z - zdržel se, N - ne, P - nepřítomen
Ověřovatelé: Ladislav Vabroušek
Ivo Berky
Zapsala: Renata Borovcová
Dne: 29. 2. 2016

Vyvěšeno: 29. 2. 2016
Sejmuto:

Vlastimil Jureček
starosta

