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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 14.5.2020 

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. Upravený návrh obsahu změny č. 1. Územního plánu Chotusice 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

7 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ze dne 25.2.2020 byli pro ověření zápisu zvoleni Petr Marek a Petr Novák. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Petr Novák.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 25.2.2020 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 25.2.2020 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 25.2.2020 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů: Josef Krupička, Milan Linhart   

1. ÚVOD 

 

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

Žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce Chotusice 

Vzhledem k opatřením Vlády ČR proti šíření koronaviru spolky nemohly nebo nebudou moci plně 

pořádat své aktivity. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli neposkytnout dotaci v plné požadované výši.  

FK Chotusice 1932 

žádost ve výši: 70.000,- Kč (podpora  činnosti 6ti fotbalových družstev a údržba hřišť) 

výše přidělené dotace: 60.000,- Kč 

Hlasování o výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro FK Chotusice 1932, z.s. ve výši 60.000,- Kč včetně 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

7 – 0 – 0  

 

MS Chotusice 

žádost ve výši: 15.000,- Kč (péče o zvěř, krmení, výstavba a opravy mysliveckých zařízení, vytváření 

přirozeného prostředí) 

výše přidělené dotace: 15.000,- Kč 

Hlasování o výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro MS Chotusice ve výši 15.000,- Kč včetně Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

7 – 0 – 0  

 

SDH Chotusice 

žádost ve výši: 36.500,- Kč (soustředění mladých hasičů, dresy, startovné, na okrskovou soutěž v 

požárním sportu) 

výše přidělené dotace: 12.000,- Kč 

Hlasování o výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro SDH Chotusice ve výši 12.000,- Kč včetně Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

7 – 0 – 0  

 

ČSŽ Chotusice 

žádost ve výši: 15.000,- Kč (uspokojení kulturně společenských zájmů žen, rozvoj osobnosti ženy, 

zlepšování kvality života v obci) 

výše přidělené dotace: 8.000,- Kč 

Hlasování o výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro ČSŽ Chotusice ve výši 8.000,- Kč včetně Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

7 – 0 – 0  

 

TJ Sokol Chotusice – zatím nepodali žádost 
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V případě potřeby je možné podat žádost o finanční podporu z rozpočtu obce v průběhu roku. 

 

Žádost o podporu Linky bezpečí z.s.  

žádost ve výši: 5.000,- Kč 

výše přidělené dotace: 2.000,- Kč  

Hlasování o výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro Linku bezpečí z.s. ve výši 2.000,- Kč včetně Darovací 

smlouvy. 

6 – 0 – 1  

 

Sociální fond Obce Chotusice – Přehled hospodaření Sociálního fondu za rok 2019 
 
Příjmy celkem 100.309,59 Kč  Výdaje celkem 90.601,00 Kč 

VH za rok 2019  9.708,59 Kč   Zůstatek BÚ k 31.12.2019 199.592,52Kč 

Pohledávky dle plátkového kalendáře z půjček zaměstnancům: 3.951,00Kč (půjčky jsou placeny srážkou ze 

mzdy). Hospodaření je v souladu s rozpočten obce a s vnitřní směrnicí fondu. 

Hlasování o schválení hospodaření SF za rok 2019:. 

7 – 0 – 0  

Zápis z kontrolního výboru 

 Kontrolní výbor provedl dne 14.04.2020 kontrolu plnění přijatých usnesení ze zasedání ZO 

konaného 25.02.2020. Bylo přijato 7 usnesení, žádné nemělo ukládací charakter. K přijatým usnesením a 

k jejich plnění neměl KV žádných připomínek. 

 

Hlasování o zápisu z kontrolního výboru. 

7 – 0 – 0  

 
Zápis z finančního výboru 

 Finanční výbor provedl také 27.02.2020 kontrolu plnění plateb místních poplatků za odpady a ze 

psů. Poplatky jsou průběžně placeny, konečná kontrola bude provedena až po dni ukončení splatnosti tj. po 

30.04.2020.   

 

Hlasování o zápisu z finančního výboru. 

7 – 0 – 0  

Veřejnosprávní kontrola u PO ZŠ a MŠ Chotusice 

 Veřejnosprávní kontrola u PO ZŠ a MŠ Chotusice byla provedena 06.02.2020 za období 10 -

12/2019. Protokol je zpracován podle plánu kontroly a provedených zjištění.  K hospodaření organizace není 

žádných závažných připomínek.  

 

Hlasování o protokolu z kontroly ze dne 6.2.2020. 

7 – 0 – 0 

 



 - 4 - 

3. Smlouvy 

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 5.12.2019 

Chotusice – rekonstrukce místní komunikace od č.p. 234 k č.p. 247 a výstavby dešťové kanalizace“, kde 

vznikly vícepráce – sanace podloží a rekonstrukce 3 ks stávajících uličních vpustí. 

Hlasování o Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 5.12.2019, který upravuje výši víceprací. 

7 – 0 – 0  

 

4. Upravený návrh obsahu změny č.1. Územního plánu Chotusice 

Byl předložen upravený návrh obsahu změny č.1. Územního plánu Chotusice (viz. Příloha) 

Hlasování o návrhu upravené změny č. 1. Územního plánu Chotusice: 

7 – 0 – 0  

  

5. RŮZNÉ  

Záměr na pronájem obecního pozemku č. 2309, k.ú. Chotusice, o celkové výměře 5787m2, k užívání 

pouze 3142 m2 

Hlasování o zveřejnění Záměru na pronájem obecního pozemku č. 2309, k.ú. Chotusice, o celkové výměře 

5787m2, k užívání pouze 3142 m2: 

7 – 0 – 0 

 

Vyhlášení řízení na jedno pracovní místo  

Bude zveřejněn požadavek na pracovní pozici správce ČOV Chotusice a údržba obce včetně obsluhy 

techniky. 

Hlasování o vyhlášení řízení na pracovní pozici správce ČOV Chotusice a údržba obce včetně obsluhy techniky: 

7 – 0 – 0 

 

Protokol o kontrole ZŠ a MŠ Chotusice – Česká školní inspekce 

S protokolem České školní inspekce z kontroly ZŠ a MŠ Chotusice zastupitele seznámila L.M., kontrola 

proběhla bez větších pochybení. Drobné nedostatky byly již odstraněny. O odstranění drobných nedostatků 

byla Česká školní inspekce vyrozuměna písemně. 

Na vědomí. 

 

Cena vody od 1.5.2020 

VHS informovala obec o změně výše vodného a to z důvody snížení sazby DPH z původních 15% na od 

1.5.2020 na 10%. 

Na vědomí. 

 

Kulturní akce 

Vzhledem k opatřením Vlády ČR proti šíření koronaviru se ruší následující akce, které obec pravidelně 

pořádá: 

22.5.2020 – pátek - posezení pro seniory  

13.6.2020 – sobota – dětský den 
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Hlasování o zrušení obecních akce – posezení pro seniory a dětský den z důvodu opatření proti šíření 

koronaviru: 

7 – 0 – 0 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 

RO upravuje výši přidělených dotací pro jednotlivé spolky, u komunikací se zvyšuje SR o vícepráce, krizovou 

rezervu o 5tis.Kč a údržba vodních toků . Příjmy RO navyšuj o finanční dary na investice (nové vodovodní a 

kanalizační přípojky, vjezdy v ulici od čp.247 – 234). Dále bude upravena daň z příjmů za obec dle podaného 

daňového přiznání za rok 2019. 

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 1/2020: 

7 – 0 – 0 

 

Účetní závěrka hospodaření za rok 2019 ZŠ a MŠ Chotusice  

 Účetní jednotka PO ZŠ a MŠ Chotusice předložila účetní závěrku hospodaření za rok 2019 

s výsledkem hospodaření – zisk 10.598,20 Kč. Účetní závěrka je sestavena na základě vyhl. č. 220/2013 Sb., 

o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Obsahuje účetní výkazy k 31.12.2019, vyúčtování dotací, 

čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v roce 2019, inventarizační zprávu a protokoly o 

finanční kontrole. 

 ZO zhodnotilo, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situaci ZŠ a MŠ Chotusice. 

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019 s výrokem bez výhrad. Schválení  hospodářského výsledku 

ve výši 10.598,20 Kč. a jeho odvodu v plné výši do rezervního fondu ZŠ a MŠ Chotusice. 

7 – 0 – 0 

 

Účetní závěrka hospodaření za rok 2019 Obce Chotusice  

 Účetní jednotka Obce Chotusice předložila účetní závěrku hospodaření za rok 2019 s výsledkem 

hospodaření před zdaněním – zisk 6 961.586,31 Kč.  Z hospodářské činnosti je zisk 1 237.510,93 Kč a 

z hlavní činnosti 5 724.075,38 Kč. Účetní závěrka je sestavena na základě vyhl. č. 220/2013 Sb., o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek. Obsahuje účetní výkazy k 31.12.2019, zhodnocení finančních 

kontrol hospodaření za rok 2019, inventarizační zprávu a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019. 

 ZO zhodnotilo, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situaci Obce Chotusice. 

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019 s výrokem bez výhrad. Schválení hospodářského výsledku 

ve výši 6 961.586,31 Kč. 

7 – 0 – 0 

 

6. DISKUSE 

V rámci diskuse bylo upozorněno na nebezpečně visící sklo z okenní tabulky u č.p. 158, majitel P.J. a 

vyústění dešťové vody z č.p. 1., majitel P.J. 

 

7. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 14.5.2020: 
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Usnesením č. 8/2020 ZO Chotusice schvaluje výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro FK Chotusice 1932, 

z.s. ve výši 60.000,- Kč, včetně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Usnesením č. 9/2020 ZO Chotusice schvaluje výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro MS Chotusice ve 

výši 15.000,- Kč, včetně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Usnesením č. 10/2020 ZO Chotusice schvaluje výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro SDH Chotusice ve 

výši 12.000,- Kč včetně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Usnesením č. 11/2020 ZO Chotusice schvaluje výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro ČSŽ Chotusice ve 

výši 8.000,- Kč včetně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Usnesením č. 12/2020 ZO Chotusice schvaluje výši přidělené dotace z rozpočtu obce pro Linku bezpečí z.s. 

ve výši 2.000,- Kč včetně Darovací smlouvy. 

Usnesením č. 13/2020 ZO Chotusice schvaluje zápis hospodaření Sociálního fondu zaměstnavatele za rok 

2019. 

Usnesením č. 14/2020 ZO Chotusice schvaluje zápis z kontrolního výboru. 

Usnesením č. 15/2020 ZO Chotusice schvaluje zápis z finančního výboru. 

Usnesením č. 16/2020 ZO Chotusice schvaluje protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 6.2.2020 u ZŠ a 

MŠ Chotusice. 

Usnesením č. 17/2020 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 5.12.2019, který 

upravuje výši víceprací. 

Usnesením č. 18/2020 ZO Chotusice schvaluje návrh upravené změny č. 1. Územního plánu Chotusice. 

Usnesením č. 19/2020 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem obecního pozemku č. 2309, 

k.ú. Chotusice, o celkové výměře 5787m2, k užívání pouze 3142 m2. 

Usnesením č. 20/2020 ZO Chotusice schvaluje vyhlášení řízení na pracovní pozici správce ČOV Chotusice a 

údržba obce včetně obsluhy techniky. 

Usnesením č. 21/2020 ZO Chotusice schvaluje zrušení obecních akce – posezení pro seniory a dětský den z 

důvodu opatření proti šíření koronaviru. 

Usnesením č. 22/2020 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 

Usnesením č. 23/2020 ZO Chotusice schvaluje bez výhrad účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotusice 

k 31.12.2019, schvaluje hospodářský výsledek ve výši 10.598,20 Kč a jeho odvodu v plné výši do rezervního 

fondu ZŠ a MŠ Chotusice. 

Usnesením č. 24/2020 ZO Chotusice schvaluje bez výhrad účetní závěrku Obce Chotusice k 31.12.2019, 

schvaluje hospodářský výsledek ve výši 6 961.586,31 Kč . 

 

 

 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


