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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 13.6.2019 

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

Bc. Ludmila Zimová Lehetová  

Řádně omluveni: - 

Dále přítomni: 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. Pronájem manipulační plochy na části p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice 

4. Revitalizace okolí MŠ včetně parkovací plochy 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

7 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 23.5.2019 byli pro ověření zápisu zvoleni Josef Krupička, Petr Marek. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Petr Marek.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 23.5.2019 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 25.3.2019 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 23.5.2019 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:  Milan Linhart, Petr Novák  

1. ÚVOD 

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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2. FINANCE 

Závěrečný účet obce za rok 2018 

 Závěrečný účet hospodaření obce Chotusice za rok 2018 byl zpracován ve smyslu zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších novel. 

   Přílohy, které jsou součástí závěrečného účtu obce sestavené k 31.12.2018 

• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO Fin 2-12M  

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty  

• Přílohy  

• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2018 
 

     Tyto dokumenty byly zveřejněny elektronicky a v tištěné podobě dne 21.05.2019. Výsledek 

hospodaření k 31.12.2018 běžného účetního období je v hlavní činnosti 3 578.885,06 Kč a u hospodářské 

činnosti 2 190 135,65 Kč. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno dne 20.03.2019 

nezávislým auditorem firmou Audit obce, s.r.o., Příbram a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

  Pokud ZO nemá žádné připomínky k návrhu závěrečného účtu, souhlasí s celoročním hospodařením 

za rok 2018 bez výhrad.  

Hlasování o schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad: 

7 – 0 – 0  

 

3. PRONÁJEM MANIPULAČNÍ PLOCHY na p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice 

Záměr na pronájem zpevněné části pozemku na p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice, byl zveřejněn na úřední 

desce od 24.5.2019 do 13.6.2019, byla podána jedna žádost: Tavírna sýrů SALIX s.r.o. 

Hlasování o pronájmu zpevněné části pozemku na p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice žadateli Tavírna sýrů SALIX 

s.r.o.: 

7 – 0 – 0  

Předložen návrh smlouvy na pronájem zpevněné části pozemku na p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice 

žadateli Tavírna sýrů SALIX s.r.o.. 

Hlasování o nájemní smlouvě na pronájem zpevněné části pozemku na p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice žadateli 

Tavírna sýrů SALIX s.r.o.: 

7 – 0 – 0  

 

4. REVITALIZACE prostranství před MŠ včetně parkovací plochy 

Na základě setkání se zastupiteli na místě samém dne 23.5.2019, kdy padl návrh revitalizace prostoru 

v okolí MŠ včetně přilehlého parkoviště a křižovatky „U Radlů“, starostka shromáždila potřebné informace 

(Policie ČR, návrh uspořádání parkoviště X křižovatka – varianta dle projektanta Kejvala P03), na část 

parkoviště je potřebná vypracovat PD, rozdělit revitalizaci do dvou etap. Začít s I. etapou letos, II. etapu – 

parkoviště po vydání SP. 
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Hlasování o realizaci revitalizace okolí MŠ včetně parkoviště ke křižovatce „U Radlů“ dle návrhu viz. obr., 

rozdělit revitalizaci do dvou etap., začít s I. etapou (od MŠ – Kuřátko) letos, II. etapu (parkoviště) po vydání SP: 

5 – 1 – 1 

 

Výběr zhotovitelské firmy včetně smlouvy o dílo: 

Osloveno pět firem se žádostí o vypracování cenové nabídky: Plánočka Michal, VaN – sdružení, BigMat – 

FALCO PROFI, ZOČ, s.r.o. a TES Čáslav, spol. s r.o.. Z oslovených firem byly doručeny dvě CN: Plánočka 

Michal a ZOČ, s.r.o.. Z doručených CN byla nejvýhodnější nabídka firmy ZOČ, spol. s r.o..  

Cenová nabídka na dodávku materiálu: BigMat – FALCO PROFI a Přikryl K + B 2000 spol. s r.o.. Z těchto 

nabídek je výhodnější nabídka firmy BigMat – FALCO PROFI. 

Hlasování o výběru zhotovitelské firmy na realizaci obnovy plochy u MŠ – ZOČ, s.r.o., včetně smlouvy o dílo a 

výběru firmy na dodání materiálu - BigMat – FALCO PROFI: 

7 – 0 – 0  

 

Doplnění asfaltové plochy u MŠ 

Předložena cenová nabídka na výměnu drtě za asfaltovou plochu u MŠ. Za deště se drť vyplavuje. 

Hlasování o záměru a cenové nabídce na výměnu drtě za asfaltovou plochu u MŠ: 

7 – 0 – 0  

 

5. RŮZNÉ 

Žádost pí A.K. na odkoupení části pozemku č. 2170/1, k.ú. Chotusice 

Z důvodu opravy garáže požádala pí A.K. o odkoupení části obecního pozemku č. 2170/1, k.ú. Chotusice, a 

to ve dvou variantách: I. – 33m2, II. – 17m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, na kterém je 

komunikace zasahující do sousedního soukromého pozemku, je třeba nejprve vytyčit hranice všech 

dotčených pozemků a porovnat vše se skutečností. 

Hlasování o záměru zjištění hranic dotčených pozemků č. 2170/1 a 2170/3, vše v k.ú. Chotusice: 

7 – 0 – 0  

 

21 zTL Čáslav – poděkování občanům obce 
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Starostka seznámila přítomné s dopisem od velitele 21.zTL Čáslav, pana plk. Ing. Petra Tománka, ve kterém 

děkuje občanům obce za vstřícnost při pořádání dne otevřených dveří ve dne 25.5.2019. 

Na vědomí.  

 

Rozpočtové opatření č. 4/2019 

RO upravuje náklady schválených investic a oprav komunikací, navýšení výdajů na pokládku chráničky 

v komunikaci „K zahradnictví“ a opravu RO 3, kdy byla chybně upravena částka finančního daru pro Ligu 

pro ochranu zvířat (zvýšení o 3tis.Kč)   

Hlasování o rozpočtovém opatření 4/2019: 

7 – 0 – 0  

 

Kulturní akce: 

Kotlíkový guláš – 24.8.2019 

Posvícení 28.9.- 29.9.2019 (neděle) 

 

6. DISKUSE 

V rámci diskuse bylo projednáno: 

✓ Milan Louda – zrušit smetník u hřbitova a vytvořit nové svozové místo, a následně umístit kontejnery 

jak na komunální, tak na tříděný odpad, starostka navrhla demolici stávajícího smetníku provést 

dohromady s úpravami u MŠ, 

✓ přemístit kontejnery na tříděný odpad od parkoviště před kostelem (uprostřed návsi) za kostel (bývalé 

parkoviště) 

✓ Lucie Miřátská – umístit u pomníku padlých „Lva“ lavičky 

✓ Petr Marek – opravit zábradlí u běžecké dráhy (za Melkovými) 

 

7. ZÁVĚR 

Návrh usnesení ze ZO dne 13.6.2019: 

Usnesením č. 45/2019 ZO Chotusice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018. 

Usnesením č. 46/2019 ZO Chotusice schvaluje pronajmout zpevněnou část pozemku na p.č. 2145/3, k.ú. 

Chotusice žadateli Tavírna sýrů SALIX s.r.o.. 

Usnesením č. 47/2019 ZO Chotusice schvaluje nájemní smlouvu na pronájem zpevněné části pozemku na 

p.č. 2145/3, k.ú. Chotusice žadateli Tavírna sýrů SALIX s.r.o.. 

Usnesením č. 48/2019 ZO Chotusice schvaluje realizaci revitalizace okolí MŠ včetně parkoviště ke 

křižovatce „U Radlů“ dle návrhu viz. obr., rozdělit revitalizaci do dvou etap., začít s I. etapou (od MŠ – 

Kuřátko) letos, II. etapu (parkoviště) po vydání SP. 

Usnesením č. 49/2019 ZO Chotusice schvaluje zhotovitelskou firmu na realizaci obnovy plochy u MŠ – 

ZOČ, s.r.o., včetně smlouvy o dílo a výběru firmy na dodání materiálu – BigMat – FALCO PROFI. 

Usnesením č. 50/2019 ZO Chotusice schvaluje záměr a cenovou nabídku na výměnu drtě za asfaltovou 

plochu u MŠ. 

Usnesením č. 51/2019 ZO Chotusice schvaluje záměr na zjištění hranic dotčených pozemků č. 2170/1 a 

2170/3, vše v k.ú. Chotusice. 

Usnesením č. 52/2019 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019. 
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Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


