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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 12.11.2019 

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, Vojtěch Ventluka 

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. Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení na rekonstrukci místní komunikace Kadlec - 

Mužátko 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

7 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 10.9.2019 byli pro ověření zápisu zvoleni Petr Marek, Milan Louda. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Petr Marek.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 10.9.2019 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 10.9.2019 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 10.9.2019 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů: Petr Novák, Josef Krupička   

1. ÚVOD 

2. FINANCE 

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Chotusice, hospodaření leden – září 

Kontrola byla provedena dne 30.10.2019 účetní obce a předsedou FK. O průběhu kontroly byl sepsán 

protokol se závěrem, že organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou účelné a 

hospodárné.   

Hlasování o Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Chotusice, hospodaření leden - září: 

7 – 0 - 0 

 

Plán inventur za rok 2019 

Ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb. a prováděcího předpisu č.270/2010 starostka stanovila plán inventur dle 

stavu majetku k 31.12.2019. 

Hlasování o plánu inventur za rok 2019: 

7 – 0 – 0 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce za období 2020 – 2024 

Byl zpracován návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce, který bude zveřejněn na úřední desce obce po 

dobu min. 15-ti dnů a v listinné podobě bude k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.  

Na vědomí. 

 

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Chotusice za období 2020 - 2021 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Chotusice zahrnuje provozní dotaci od obce a neinvestiční 

dotaci ze státního rozpočtu účelově vázanou na mzdy a ostatní výdaje s nimi spojené, dále na ostatní 

neinvestiční výdaje. Tento bude zveřejněn na úřední desce obce po dobu min. 15-ti dnů a v listinné podobě 

bude k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.  

Na vědomí. 

 

Žádost o finanční podporu z rozpočtových prostředků obce Chotusice  

Diakonie ČCE podala žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Chotusice, žádají o 10.000,- Kč na nákup 

zahradního grilu, který budou využívat všichni klienti. 

Hlasování o finanční podpory ve výši 10.000,- Kč z rozpočtových prostředků obce Chotusice pro Diakonii ČCE 

na nákup zahradního grilu: 

7 – 0 – 0 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  

Diakonii ČCE – Středisko Střední Čechy na poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na nákup zahradního 

grilu.  

Hlasování o Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Diakonii ČCE 

7 – 0 – 0 

 

Rozpočtové opatření č. 6/2019 

RO č. 6 se upravuje rozpočet: 

Navýšení výdajů v par. zeleň, odpady, bytové hospodářství, kultury a příspěvek Diakonii. Snížení výdajů 

schváleného rozpočtu v par. zastupitelstvo obce, nebytové hospodářství a 3543 – zdravotně postižení.   

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 6/2019: 

7 – 0 – 0 
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3. SMLOUVY 

Smlouva IV-12-6024686 - o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemena na pozemek č. 1663/131  

Přípojka k novostavbě RD na p.č. 1663/131, k.ú. Chotusice. 

Hlasování o Smlouvě IV-12-6024686 - o budoucí smlouvu o zřízení věcného břemena na pozemek č. 1663/131: 

7 – 0 – 0  

 

Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo „Celková obnova márnice – Chotusice, na st. p. č. 182, k.ú. 

Chotusice“, ze dne 28.6.2019 

Dodatek upravuje vícenáklady formou Položkového rozpočtu na základě požadavku investora 

Hlasování o Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo „Celková obnova márnice – Chotusice, na st. p. č. 182, k.ú. 

Chotusice“, ze dne 28.6.2019: 

7 – 0 – 0  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje 

Dodatek upravuje zpoplatnění sběrné nádoby ve výši 500,- kč bez DPH za rok vod 1.1.2020. 

Hlasování o Dodatku č.1. ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje: 

7 – 0 – 0  

 

Dodatek č. 11. ke smlouvě č. S/100295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení tuhého 

komunálního odpadu, od 1.1.2020 

Navýšení ceny o 1,9 % od 1.1.2020 oproti roku 2019. 

Cena bude zapracována při stanovení ceny místního poplatku za shromažďovaní komunálního odpadu od 

1.1.2020. 

Hlasování o Dodatku č. 11. ke smlouvě č. S/100295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu, od 1.1.2020: 

7 – 0 – 0  

 

Dodatek č. 19 ke smlouvě č. S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu separovaných 

odpadů  

Hlasování o Dodatku č. 19 ke smlouvě č. S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu separovaných 

odpadů: 

7 – 0 – 0  

 

4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

MUŽÁTKO – KADLEC 

Byly doručeny 4 cenové nabídky. 

Hodnotící komise navrhla jako zhotovitele Vladimír Novotný, Ronov nad Doubravou, jakožto nejvýhodnější 

cenovou nabídku. 

Hlasování o zhotoviteli na stavbu „Chotusice - Rekonstrukce místní komunikace Kadlec - Mužátko, p.č. 

1663/129, k.ú. Chotusice, včetně dešťové kanalizace“, Vladimír Novotný, Ronov nad Doubravou, jakožto 

nejvýhodnější cenová nabídka, včetně Smlouvy o dílo: 

6 – 0 – 1 

 

5. RŮZNÉ 
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Žádost pana V.V.  – napojení 3RD na vodovod a kanalizaci 

Pan V.V. podal žádost o napojení 3 RD na vodovod a kanalizaci – s narušením komunikace na p.č. 1658/3 

k.ú. Chotusice. Zastupitelé se shodli panu V.V. s napojením 3 RD na vodovod a kanalizaci vyhovět za 

stávajících podmínek:  

Komunikace bude uvedena do původního stavu, a to na náklady pana V.V., překop komunikace bude 

zasypán kamenným prachem a dostatečně zhutněn, dále bude pod asfaltovou vrstvou 20 cm betonu. 

Následně bude zřízeno věcné břemeno ke 3RD na případné opravy (bude řešeno s právním zástupcem obce). 

Nově vybudovaný „přivaděč“ hlavník vodovodu a kanalizace bude po kolaudaci převeden do vlastnictví obce.  

Dále by pan V.V. připojil 3 lampy (umístěné u přístupové komunikace k zadním RD, přístupová komunikace 

nebude ve vlastnictví obce) na obecní veřejné osvětlení, které po kolaudaci převede do vlastnictví obce. 

Rozšíření VO o 3 lampy provede na své náklady pan VV podél přístupové komunikace, kterou také vybuduje 

ve své režii až k zadním RD. Do vlastnictví obce bude následně převedeno jen VO.  

Hlasování o napojení 3RD na obecní vodovod a kanalizaci s narušením povrchu komunikace na p. č. 1658/3, 

k.ú. Chotusice: 

7 – 0 – 0 

 

Nabídka AVE navíc svoz BIO 13.12.2019 

Hlasování o svozu BIO odpadu navíc dne 13.12.2019: 

0 – 7 – 0 

 

Vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Hlasování o Obecně závazné vyhlášce Obce Chotusice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

7 – 0 – 0 

 

Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Chotusice 

Hlasování o Obecně závazné vyhlášce Obce Chotusice č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Chotusice. 

7 – 0 – 0 

 

Kulturní akce: 

1.12.2019 neděle od 15:00 – rozsvícení vánočního stromku 

2.12.2019 pondělí – poslední cyklus akademie třetího věku – od 17:00 v zasedací místnosti OÚ 

3.12.2019 úterý od 17:00 – Mikulášská nadílku v sokolovně 

7.12.2019 sobota od 15:00 – vítání občánků 

17.12.2019 úterý – vánoční představení dětí z MŠ v sokolovně 

19.12.2019 čtvrtek – vánoční koncert  

5.1.2020 – „Novoroční sbírka“   

Na vědomí. 
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Výtěžek „Novoroční sbírky“ v roce 2020 

Starostka navrhla použít výtěžek „Novoroční sbírky“ na financování náhradní výsadby stromů v místě 

zrekonstruovaného parkoviště „U Kalinů“ 

Hlasování o použití výtěžku „Novoroční sbírky“ v roce 2020 na financování náhradní výsadby stromů v místě 

zrekonstruovaného parkoviště „U Kalinů“: 

7 – 0 – 0 

 

6. DISKUSE 

V rámci diskuse bylo projednáno: 

✓ starostka navrhla umístit v roce 2020 nový herní prvek na hřiště – lanovka – pro větší děti 

✓ pan S.M. – pokácet břízu před jeho RD 

✓ nákup fukaru na listí – řeší pan místostarosta 

✓ stavební stroj DH 112 – prasklý rám 

 

7. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 12.11.2019: 

Usnesením č. 74/2019 ZO Chotusice schvaluje Veřejnosprávní kontrolu ZŠ a MŠ Chotusice, hospodaření 

leden - září. 

Usnesením č. 75/2019 ZO Chotusice schvaluje plán inventur za rok 2019. 

Usnesením č. 76/2019 ZO Chotusice schvaluje finanční podporu ve výši 10.000,- Kč z rozpočtových 

prostředků obce Chotusice pro Diakonii ČCE na nákup zahradního grilu. 

Usnesením č. 77/2019 ZO Chotusice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Diakonii ČCE. 

Usnesením č. 78/2019 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. 

Usnesením č. 79/2019 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu IV-12-6024686 - o budoucí smlouvu o zřízení 

věcného břemena na pozemek č. 1663/131. 

Usnesením č. 80/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo „Celková obnova márnice – 

Chotusice, na st. p. č. 182, k.ú. Chotusice“, ze dne 28.6.2019. 

Usnesením č. 81/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č.1. ke Smlouvě o zpětném odběru použitého 

rostlinného oleje. 

Usnesením č. 82/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 11. ke smlouvě č. 

S/100295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, od 1.1.2020. 

Usnesením č. 83/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 

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

Usnesením č. 84/2019 ZO Chotusice schvaluje zhotovitele na stavbu „Chotusice - Rekonstrukce místní 

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

Ronov nad Doubravou, jakožto nejvýhodnější cenová nabídka, včetně Smlouvy o dílo. 

Usnesením č. 85/2019 ZO Chotusice schvaluje napojení 3RD na obecní vodovod a kanalizaci s narušením 

povrchu komunikace na p. č. 1658/3, k.ú. Chotusice při dodržení sjednaných podmínek uvedených v bodě 

5. zápisu „Různé“. 

Usnesením č. 86/2019 ZO Chotusice neschvaluje svoz BIO odpadu dne 13.12.2019. 

Usnesením č. 87/2019 ZO Chotusice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Chotusice č. 1/2019, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 
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Usnesením č. 88/2019 ZO Chotusice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Chotusice č. 2/2019, o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice. 

Usnesením č. 89/2019 ZO Chotusice schvaluje použití výtěžku „Novoroční sbírky“ v roce 2020 na 

financování náhradní výsadky stromů v místě zrekonstruovaného parkoviště „U Kalinů“. 

 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


