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OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 

285 76 CHOTUSICE 

IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 

tel.: 327 399 223, 739 435 041,  www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice dne 10.9.2019 

Přítomni:  Milan Linhart, Petr Marek, Mgr. Lucie Miřátská, Petr Novák, Josef Krupička, Milan Louda, 

Bc. Ludmila Zimová Lehetová  

Řádně omluveni: - 

Dále přítomni: Hana Nováková, Hana Všetečková 

Zahájení  provedla starostka obce v 18:00 hod v kanceláři starostky. Přivítala přítomné a konstatovala, 

že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tedy všichni členové zastupitelstva obce, a proto je zasedání usnášení 

schopné. 

Zapisovatelem byla jmenována Mgr. Lucie Miřátská. 

Starostka obce přednesla program zasedání: 

Program: 

1. Úvod 

2. Finance 

3. Smlouvy 

4. Změna územního plánu 

5. Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení na rekonstrukci střechy OÚ Chotusice 

6. Pronájem obecního bytu v budově ZŠ 

7. Záměr na vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci místní komunikace Kadlec - Mužátko 

8. Různé 

9. Diskuse 

10. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

7 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 12.8.2019 byli pro ověření zápisu zvoleni Milan Linhart, Josef Krupička. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Milan Linhart.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 12.8.2019 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 12.8.2019 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 12.8.2019 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů: Petr Marek, Milan Louda    

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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1. ÚVOD 

2. FINANCE 

Zpráva kontrolního výboru 

Kontrolní výbor provedl dne 02.09.2019 kontrolu plnění přijatých usnesení ze zasedání ZO za období 

05-08/2019. Z usnesení ze dne 23.05.2019 bylo vybráno č. 37/2019 a 43/2019, ze dne 13.6.2019 

č.48/2019, 49/2019, 51/2019 a ze dne 12.08.2019 č. 60/20019. 

Usnesení ZO  37/2019 – stavební spoření na plynofikaci je stále v jednání, ostatní nemají ukládací charakter 

nebo jsou splněna.   

Hlasování o zprávě kontrolního výboru ze dne 2.9.2019: 

7 – 0- 0 

 

Zpráva finančního výboru 

Finanční výbor se sešel dne 06.09.2019 ke kontrole hospodaření na úseku dokončených investic – 

zpevněná parkovací plocha před MŠ I. část a zpevněná parkovací plocha u hřbitova včetně stání pro 

kontejnery na odpad. 

Byla překontrolována spotřeba materiálu a provedena inventura stavu zůstatků stavebního materiálu podle 

druhů, fakturované stavební práce podle položek, vše bez závad. 

Hlasování o zprávě finančního výboru ze dne 6.9.2019: 

7 – 0- 0 

 

3. SMLOUVY 

Dodatek č. 10. ke smlouvě č. S/100295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu 

Na základě změny shromažďování a ukládání hřbitovního odpadu, byla aktualizována výše uvedená smlouva 

dodatkem č. 10. 

Hlasování o Dodatku č. 10. ke smlouvě č. S/100295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu: 

7 – 0 – 0  

 

Dodatek č. 18 ke smlouvě č. S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu separovaných 

odpadů 

Na základě navýšení kontejnerů (papír, plast) na stanovišti u hřbitova, byla aktualizována výše uvedená 

smlouva dodatkem č. 18. 

Hlasování o Dodatku č. 18 ke smlouvě č. S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu separovaných 

odpadů: 

7 – 0 – 0  

 

4. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTUSICE 

Předložena žádost o pořízení změny č. 1 ÚP Chotusice zkráceným postupem. 

Hlasování o žádosti o pořízení změny č. 1. ÚP Chotusice zkráceným postupem: 

7 – 0 – 0  
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Předložen obsah změny č.1. Územního plánu Chotusice. Obsah změny č.1. Územního plánu Chotusice, viz. 

příloha. 

Hlasování o Obsahu změn č. 1. ÚP Chotusice: 

7 – 0 – 0 

 

Předložen návrh, aby při zpracovávání změny č.1. ÚP Chotusice obec zastupovala a spolupracovala starostka 

obce Bc. Ludmila Zimová Lehetová.  

Hlasování o zástupci za obec při zpracování změny č. 1. ÚP Chotusice – starostka obce Bc. Ludmila Zimová 

Lehetová: 

7 – 0 – 0 

 

5. Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení na rekonstrukci střechy OÚ Chotusice 

Záměr zveřejněn 16.8. – 4.9.2019, v uvedené době byly přijaty 4 nabídky, dne 10.9.2019 zasedla hodnotící 

komise, která doručené nabídky vyhodnotila. 

Hodnotící komise navrhla cenovou nabídku uchazeče Realitní a stavební společnost, s.r.o. 

Fantova 693/45, 614 00 Brno, Provozovna: Žitenická 10,286 01 Čáslav, IČO: 41432037, DIČ: CZ41432037, 

která vyšla jako nejvýhodnější. 

Hlasování o výběru zhotovitele na základě výběrového řízení na rekonstrukci střechy OÚ Chotusice uchazeče 

Realitní a stavební společnost, s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno, Provozovna: Žitenická 10,286 01 Čáslav, 

IČO: 41432037, DIČ: CZ41432037:  

7 – 0 – 0 

 

6. PRONÁJEM BYTU V BUDOVĚ ZŠ 

Záměr na pronájem bytu v budově ZŠ byl zveřejněn od 14.8.2019 do 30.8.2019, v uvedeném termínu byla 

přijata jedna žádost o pronájem bytu. Uchazečka V.P. splnila všechny požadované podmínky. 

Hlasování o výběru uchazečky V.P. na pronájem bytu v budově ZŠ:  

7 – 0 – 0 

 

7. ZÁMĚR NA VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

MUŽÁTKO – KADLEC 

Zveřejnit záměr na vypracování cenové nabídky na akci „Chotusice - Rekonstrukce místní komunikace 

Kadlec - Mužátko, p.č. 1663/129, k.ú. Chotusice, včetně dešťové kanalizace“, včetně obchodních podmínek – 

Smlouvy o dílo. Tato stavební akce by se realizovala v první polovině roku 2020. 

Hlasování Zveřejnit záměr na vypracování cenové nabídky na akci „Chotusice - Rekonstrukce místní 

komunikace Kadlec - Mužátko, p.č. 1663/129, k.ú. Chotusice, včetně dešťové kanalizace“, a obchodních 

podmínek – Smlouvy o dílo:  

7 – 0 – 0 

 

8. RŮZNÉ 

Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ Chotusice – jedné místnosti za kadeřnictvím 

(bývalé masáže) 

Byla doručena žádost o ukončení nájmu současnou nájemnicí k 30.11.2019. 

Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ Chotusice – jedné místnosti za kadeřnictvím (bývalé 

masáže) 
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Hlasování o záměru na pronájem nebytových prostor v budově OÚ Chotusice – jedné místnosti za kadeřnictvím 

(bývalé masáže): 

7 – 0 – 0 

 

Umístění dopravního značení 

Na křižovatku u „sv. Floriána“ umístit dopravní značení omezující vjezd kamionové dopravy nad 7,5t (s 

dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“) z důvodu špatné navigace GPS, která chybně 

směřuje dopravu po staré silnici na Církvice přes letiště. Tato komunikace však končí „v plotě“ LZ Čáslav. 

Jedná se o lokalitu s místní komunikací, kde se pohybují občané, hlavně pak děti. Kamiony se zde složitě 

otáčejí či jinak nebezpečně manévrují, ničí ploty, obrubníky, trávníky a samozřejmě povrch komunikace. 

Hlasování o umístění dopravního značení na křižovatce „u sv. Floriána“ s omezením tonáže nad 7,5t: 

7 – 0 – 0 

 

  

Kulturní akce: 

Posvícení 29.9.2019 (neděle) – divadelní představen Lodička pro děti od 15:30 v Sokolovně na hřišti 

vítání občánků 6.10.2019 (neděle) a 7.12.2019 (sobota) 

Dětský den 13.6.2020 (sobota) 

Na vědomí. 

 

9. DISKUSE 

V rámci diskuse bylo projednáno: 

✓ Milan Louda – v jaké fázi je PD na parkoviště u Kalinů – starostka odpověděla, že dne 13.9.2019 

proběhne setkání s projektantem na místě samém 

 

 

10. ZÁVĚR 

Návrh usnesení ze ZO dne 10.9.2019: 

Usnesením č. 62/2019 ZO Chotusice schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 2.9.2019. 

Usnesením č. 63/2019 ZO Chotusice schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 6.9.2019. 

Usnesením č. 64/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 10. ke smlouvě č. 

S/100295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. 

Usnesením č. 65/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 18 ke smlouvě č. 

S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu separovaných odpadů. 

Usnesením č. 66/2019 ZO Chotusice schvaluje žádost o pořízení změny č. 1. ÚP Chotusice zkráceným 

postupem. 

Usnesením č. 67/2019 ZO Chotusice Obsah změn č. 1. Územního plánu Chotusice. 

Usnesením č. 68/2019 ZO Chotusice schvaluje zástupce za obec při zpracování změny č. 1. ÚP Chotusice – 

starostka obce Bc. Ludmila Zimová Lehetová. 

Usnesením č. 69/2019 ZO Chotusice schvaluje výběr zhotovitele na základě výběrového řízení na 

rekonstrukci střechy OÚ Chotusice uchazeče Realitní a stavební společnost, s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 

Brno, Provozovna: Žitenická 10,286 01 Čáslav, IČO: 41432037, DIČ: CZ41432037. 

Usnesením č. 70/2019 ZO Chotusice schvaluje výběr uchazečky V.P. na pronájem bytu v budově ZŠ. 

Usnesením č. 71/2019 ZO Chotusice schvaluje zveřejnit záměr na vypracování cenové nabídky na akci 

„Chotusice - Rekonstrukce místní komunikace Kadlec - Mužátko, p.č. 1663/129, k.ú. Chotusice, včetně 

dešťové kanalizace“, a obchodních podmínek – Smlouvy o dílo. 
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Usnesením č. 72/2019 ZO Chotusice schvaluje zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově 

OÚ Chotusice – jedné místnosti za kadeřnictvím (bývalé masáže). 

Usnesením č. 73/2019 ZO Chotusice schvaluje umístění dopravního značení na křižovatce „u sv. Floriána“ 

s omezením tonáže nad 7,5t. 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


