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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 30.12.2019 

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 17:00 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. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

7 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 12.11.2019 byli pro ověření zápisu zvoleni Petr Novák, Josef Krupička. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Petr Novák.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 12.11.2019 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 12.11.2019 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 12.11.2019 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů: Milan Linhart, Milan Louda   

1. ÚVOD 

2. FINANCE 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na 2020 – 2021 

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Chotusice na období 2020 – 2021 byl zveřejněn na úřední 

desce od 9.12.2019. K návrhu nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky.  

Hlasování o Střednědobém výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na 2020 - 2021: 

7 – 0 - 0 

 
Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2020 – 2024 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Chotusice na období 2020 – 2024 byl zveřejněn na úřední desce 

od 9.12.2019. Návrh výhledu byl doplněn o smluvně zajištěnou akci „Rekonstrukce místní komunikace od 

čp. 234 k čp. 247 a výstavbu dešťové kanalizace“ včetně přidělené dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu obnovy venkova. K návrhu nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky.  

Hlasování o Střednědobém výhledu rozpočtu obce na 2020 - 2024: 

7 – 0 – 0 

 

Rozpočet obce na rok 2020 a závazné ukazatele 

Návrh rozpočtu obce Chotusice na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 12.12.2019. Před jeho 

schvalováním byl navýšen neinvestiční transfer ze SR v příjmech pol. 4112 a výdajích § 6171 dle sdělení KÚ 

a snížen o převody mezi rozpočtovými účty. Rozpočet na rok 2020 je navržen schodkový, dorovnání bude 

použitím finančních prostředků z minulých let.   

Celkové příjmy včetně fondů bez převodů mezi rozpočtovými účty  13 307.400,00Kč 

Celkový výdaje včetně fondů bez převodů mezi rozpočtovými účty   13 907.400,00Kč  

Rozpočtový schodek:             600.000,00Kč 

Splátka úvěru:                  798.000,00Kč 

 

Závazné ukazatele rozpočtu  

ZUR jsou dle tabulkové části „Schválený rozpočet na rok 2020“, příjmy v třídění dle tříd 1 – 4, výdaje na 

paragrafy, provozní dotace k vlastní PO ZŠ a MŠ Chotusice 650.000,00Kč včetně termínů poskytnutí, 

finanční dar Městské nemocnici Čáslav 20.000,00Kč, splátky úvěru a úroků z úvěru, kapitálové výdaje 

v min. výši 6 020.000,00Kč.  

Hlasování o rozpočtu obce na rok 2020 a jeho závazných ukazatelích: 

7 – 0 – 0 

 

Rozpočet ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2020 

Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 12.12.2019. K návrhu 

nebyly předloženy žádné námitky ani připomínky.  

Hlasování o rozpočtu ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2020: 

7 – 0 - 0 

 

Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Zahrnuje příjem i čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělené do rozpočtu kraje na výdaje 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 ve výši 2.000,00Kč a příjem vyúčtovaných nákladů na 

výjezd JDHO v katastru obce Vlačice ve výši 3.362,00Kč. 
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Hlasování o rozpočtovém opatření č. 7/2019: 

7 – 0 - 0 

 

Odměny zastupitelům obce od 1.1.2020 

Dle nařízení vláda č. 318/2019, kdy dochází k navýšení odměn členů zastupitelstva 

− odměna pro starostku je daná v přesné výši v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády 

318/2019 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění.  

Návrh odměn pro jednotlivé neuvolněné funkce ZO: 

− odměna pro místostarostu se skládá z odměny za výkon funkce, dle nařízení vlády 318/2019 

Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění, ve výši 20.000,- 

Kč/měsíc 

− odměna za předsedu komise: 2.900,- Kč/měsíc 

− odměna za člena komise: 2.700,- Kč/měsíc 

Hlasování o výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce od 1.1.2020: 

7 – 0 – 0 

 

Žádost o finanční podporu z rozpočtových prostředků obce Chotusice  

FK Chotusice žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Chotusice na rok 2020, ve výši (podpora činnosti) 

50.000,- + (údržba hřišť) 20.000,- Kč. 

Bude se projednávat po doručení žádostí od ostatních spolků. 

Na vědomí.  

 

Program kontrol 2020 v rámci průběžné a následné kontroly   

Na vědomí.  

 

3. SMLOUVY 

Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 651/303/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti,  

kterým se upravuje úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2020 ve výši 71.960,- Kč/rok. 

Hlasování o Dodatku č. 12 ke Smlouvě č. 651/303/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti: 

7 – 0 – 0 

 
Dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Obce Chotusice, včetně převzetí odpadů 

za sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění, 

kterým se upravuje ceník odpadů pro uložení a zároveň poplatek za vedení sběrného dvora ze současných 

1.500,- Kč ze zvyšuje na 2.000,- Kč/měs. 

Hlasování o Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora Obce Chotusice, včetně převzetí 

odpadů za sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění: 

7 – 0 – 0 
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Dodatek ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení 

a vytvoření místa zpětného odběru/zapojení se do projektu „zelená obec“, č. ZO-0572, 

kterým se upravuje plno text znění smlouvy o zapojení se do projektu „zelená obec“. 

Hlasování o Dodatku č. 3 ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá 

elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru/zapojení se do projektu „zelená obec“, č. ZO-0572: 

7 – 0 – 0 

 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 28576, 

kterým se upravuje výše za umístění kontejneru v katastru obce zaplatí společnost Dimatex CS spol. s r.o. 

částku 0,- Kč/rok.  

Hlasování o Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 28576: 

7 – 0 – 0 

 

4. RŮZNÉ 

Dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova ve výši 706.000,- Kč na rekonstrukci střechy budovy OÚ 

Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

Hlasování o Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského fondu obnovy venkova a uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace: 

7 – 0 – 0 

 

Podání žádosti o dotace na JPO pro r. 2020 z rozpočtu Středočeského kraje 

termín podání od 9.1 do 23.1. 2020 

Vybavení JPO osobními ochrannými prostředky – dovybavit jednotku třívrstvými zásah. obleky a helmami 

3x zásahový oblek DEVA PATRIOT 3x 16.400,- Kč 

3x zásahová helma Gallet F1 XF 3x 11.500,- Kč 

  

Celková cena 83.700,- Kč vč. DPH 

Dotace kraj max. 95% - 79.515,- Kč 

Obec min.5% - 4.185,- Kč 

Hlasování o podání dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Vybavení JPO osobními ochrannými prostředky – 

dovybavit jednotku třívrstvými zásahovými obleky a helmami: 

7 – 0 – 0 

 

Změna ceny nakupené vody od VHS  

Změna výše ceny od 1.1.2020 ve výši 23,86 Kč bez DPH, 27,44 Kč s DPH  

Bude započítáno při stanovení ceny vodného od 1.1.2020 

Na vědomí. 

 

Jaroslav Rajsík – žádost o používání znaku obce Chotusice na svou turistickou vizitku 

Hlasování o žádosti pana JR na používání znaku obce Chotusice na svou turistickou vizitku: 

7 – 0 – 0 
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Pronájem nebytových prostor – masáže od 1.1.2020 

Záměr zveřejněn od 11.9.2019 do 31.10.2019, přijata jediná žádost - Simona Hájková 

Hlasování o pronájmu nebytových prostor – masáže v budově OÚ paní SH, včetně smlouvy o nájmu: 

7 – 0 – 0 

 
Setkání s obyvateli z ulice Kadlec – Mužátko, ve které bude probíhat rekonstrukce komunikace 

14.1.2020 úterý – setkání s obyvateli z ulice Kadlec – Mužátko od 17:30 (již byla roznesena pozvánka) 

Na vědomí. 

 

5. DISKUSE 

V rámci diskuse nebyly projednány žádné otázky: 

 

6. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 30.12.2019: 

Usnesením č. 90/2019 ZO Chotusice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na 2020 - 2021. 

Usnesením č. 91/2019 ZO Chotusice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2020 – 2024. 

Usnesením č. 92/2019 ZO Chotusice schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 včetně závazných ukazatelů: 

Příjmy 13 307.400,00Kč, výdaje 13 907.400,00, rozpočtový schodek 600.000,00Kč, splátka úvěru 

798.000,00Kč. Schodek rozpočtu bude kryt fin. prostředky z minulých let. 

Usnesením č. 93/2019 ZO Chotusice schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2020. 

Usnesením č. 94/2019 ZO Chotusice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019. 

Usnesením č. 95/2019 ZO Chotusice schvaluje výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce od 

1.1.2020. 

Usnesením č. 96/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 651/303/2008 o závazku 

veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. 

Usnesením č. 97/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora 

Obce Chotusice, včetně převzetí odpadů za sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění. 

Usnesením č. 98/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění 

sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru/zapojení se do 

projektu „zelená obec“, č. ZO-0572. 

Usnesením č. 99/2019 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 28576 s firmou Dimatex 

CS. 

Usnesením č. 100/2019 ZO Chotusice schvaluje Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze 

Středočeského fondu obnovy venkova a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

Usnesením č. 101/2019 ZO Chotusice schvaluje podání dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Vybavení 

JPO osobními ochrannými prostředky – dovybavit jednotku třívrstvými zásah. obleky a helmami  

Usnesením č. 102/2019 ZO Chotusice schvaluje žádost pana JR na používání znaku obce Chotusice na 

svou turistickou vizitku. 

Usnesením č. 103/2019 ZO Chotusice schvaluje pronájem nebytových prostor – masáže v budově OÚ paní 

SH, včetně smlouvy o nájmu. 
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Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


