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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 18.12.2020 

Přítomni:  Petr Marek, Mgr. Lucie Miřátská, Bc. Ludmila Zimová Lehetová, Milan Linhart, Josef 

Krupička, 

Řádně omluveni: Petr Novák – rodinné důvody, Milan Louda - pracovní důvody, 

Dále přítomni:  Hana Všetečková 

Zahájení  provedla starostka obce v 17:00 hod v kanceláři starostky obce. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina, 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: 

5 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ze dne 13.11.2020 byli pro ověření zápisu zvoleni Milan Linhart, Josef Krupička. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Milan Linhart.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 13.11.2020 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 13.11.2020 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 13.11.2020 za schválený. 

Jmenování nových ověřovatelů: Petr Marek, Milan Linhart 

   

1. ÚVOD 

2. FINANCE 

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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Níže uvedené finanční dokumenty byly zveřejněny elektronicky na úřední desce obce a v listinné 

podobě na vývěsce obce 30.11.2020. Žádné připomínky ani jiné návrhy k nim nebyly předloženy.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2025 

Hlasování o střednědobém výhledu obce Chotusice na období 2021 - 2025: 

5 – 0 – 0  

 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Chotusice na roky 2021 – 2022 

Hlasování o střednědobém výhledu ZŠ a MŠ Chotusice na období 2021 - 2022: 

5 – 0 – 0  

 

Rozpočet obce na rok 2021 

Rozpočet je sestaven jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je navržen 1 530 000,-Kč, bude kryt 

financováním z prostředků hospodaření předcházejících let. Dále v roce 2021 bude splátka úvěru ve výši 

798 000,-Kč, splátka úroků je zahrnuta v běžných výdajích. Přílohou rozpočtu je odhad výnosů a nákladů 

hospodářské činnosti obce na rok 2021 a stanovení závazných ukazatelů rozpočtu 2021. 

Hlasování o rozpočtu obce na rok 2021 se schodkem 1 530 000,- Kč splátkou úvěru 798 000,-Kč včetně 

rozpočtu Hč. a závazných ukazatelů: 

5 – 0 – 0 

 

Rozpočet ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2021 

 Rozpočet příspěvkové organizace je navržen jako vyrovnaný 8 137 000,-Kč příjmy i výdaje. Dotace 

obce na provozní náklady příspěvkové organizace na rok 2021 je 650.000,-Kč. 

Hlasování o rozpočtu ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2021: 

5 – 0 – 0 

 

Inventury na rok 2021 

 Byl zpracován plán inventur za rok 2020 ke stavu 31.12.2020, zároveň bylo provedeno proškolení 

členů inventarizačních komisí. 

Hlasování – ZO bere na vědomí plán inventur za rok 2020: 

5 – 0 – 0 

 

Finanční kontroly 

Program řídících kontrol dle kontrolního řádu na rok 2021: 

Hlasování o plánu finančních kontrol na rok 2021: 

5 – 0 – 0 
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Zápis z kontrolního výboru 

 Kontrolní výbor provedl dne 14.12.2020 kontrolu plnění přijatých usnesení ze zasedání ZO za 

období 06 – 11/2020. K přijatým usnesením a k jejich plnění neměl KV žádných připomínek. 

Hlasování o zápisu z kontrolního výboru ze dne 14.12.2020: 

5 – 0 – 0  

 
Zápis z finančního výboru 

 Finanční výbor provedl také 14.12.2020 kontrolu plnění plateb pohledávek a závazků obce včetně 

splácení úvěru a následných úroků..   

Hlasování o zápisu z finančního výboru ze dne 14.12.2020: 

5 – 0 – 0  

 

Veřejnosprávní kontroly vyúčtování příspěvků místním neziskovým organizacím 

Příjemci veřejnoprávní podpory předložili vyúčtování v termínu dle smlouvy do 30.11.2020. 

Kontrolou bylo zjištěno, že byl splněn smluvený účel čerpání. 

Hlasování o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 30.11.2020: 

5 – 0 – 0  

 

3. SMLOUVY 

Žádost o udělení souhlasu dle článku V. Práva a povinnosti smluvních stran, odst. č. 12 Smlouvy o 

nájmu nebytových prostor sloužícího k podnikání ze dne 16.11.2020, s Konsulentbistand s.r.o., 

jednatelka pí Bc. Jana Přibylová 

Pí jednatelka Bc. Jana Přibylová požádala o udělení souhlasu k přepronájmu prostor sloužící k provozu Pošty 

Partner, které byly pronajmuty na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání ze 

dne 16.11.2020 a to konkrétně místnost o rozloze 17,8 m2 a chodbu o rozloze 3,7m2 (viz. Příloha č. 1 – 

plánek prostor) firmě Urban Benefits s.r.o., za účelem provozování Zásilkovny. 

Hlasování o udělení souhlasu pí Janě Přibylové nájemci prostor bývalé pošty přepronajmout části prostor o 

celkové rozloze 21,5 m2 (viz. Příloha č. 1 – plánek prostor) firmě Urban Benefits s.r.o. za účelem provozování 

Zásilkovny: 

5 – 0 – 0  

 

Smlouva č. 651/022/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou  - ARRIVA východní Čechy a.s. 

Hlasování o Smlouvě č. 651/022/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou  - ARRIVA východní Čechy a.s.: 

5 – 0 – 0  

 

4. RŮZNÉ  

Linka bezpečí – poděkování za finanční podporu 
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Na vědomí. 

Jmenování Správní rady SF na období od 1.1.2021 do 31.12.2022 

Byl předložen návrh na jmenování nové Správní rady SF na dvouleté období dle ustanovení směrnice 

SF čl. 5. Návrh: předseda – Bc.Ludmila Zimová Lehetová, člen pro ekonomické věci včetně práce a mezd 

Hana Všetečková, člen pro sociální věci Petr Musílek.  

Hlasování o jmenování správní rady SF na období 2021 - 2022: 

4 – 0 – 1  

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Společnost zaslala obci informativní dopis týkající se práv a povinností vyplývajících z nového zákona 

o odpadech, který začne platit od 1.1.2021. 

Cenu za poplatníka od 1.1.2021 zatím společnost obci nepředložila. 

Na vědomí. 

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Vzhledem k tomu, že v současné době obec nezná cenu za poplatníka stanovenou od svozové 

společnosti na rok 2021, starostka navrhla, aby místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2021 upravovala OZV č. 1/2019. 

Hlasování o stanovení výši místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2021 dle OZV č. 1/2019: 

5 – 0 – 0  

 

Sběrný dvůr – Recycling – kovové odpady a.s. 

Společnost zaslala obci informativní dopis týkající se práv a povinností vyplývajících z nového zákona 

o odpadech, který začne platit od 1.1.2021. 

Na vědomí. 

 

Cena vody předané v roce  2021 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. zaslala obci informaci o výši ceny předané v roce 2021: 

Cena za 1m3 ve výši 23,91 bez DPH, tj. 26,30 s DPH 10% 

Na vědomí. 

 

Zvonička – umístěná na p.č. 172, k.ú. Chotusice (místní název „Na rybníčku- park“) 

PM podal návrh, aby se umístění zvoničky vyřešilo komplexně a to ve spolupráci s architektem. 

Hlasování o vypracování návrhu parkové úpravy na p.č. 172, k.ú. Chotusice, včetně umístění zvoničky 

odborným architektem: 
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5 – 0 – 0  

 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Zahrnuje příjem za zásah jednotky hasičů ve Vlačicích a další úpravy dle předloženého návrhu. 

Hlasování o schválení rozpočtového opatření č.7/2020: 

5 – 0 – 0  

 

5. DISKUSE 

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

 

6. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 18.12.2020: 

Usnesením č. 64/2020 ZO Chotusice schvaluje střednědobý výhled obce Chotusice na období 2021 – 2025. 

Usnesením č. 65/2020 ZO Chotusice schvaluje střednědobý výhled ZŠ a MŠ Chotusice na období 2021 – 

2022. 

Usnesením č. 66/2020 ZO Chotusice schvaluje rozpočet obce na rok 2021 se schodkem 1 530 000,- Kč 

splátkou úvěru 798 000,-Kč včetně rozpočtu Hč. a závazných ukazatelů 2021. 

Usnesením č. 67/2020 ZO Chotusice schvaluje rozpočtu ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2021. 

Usnesením č. 68/2020 ZO Chotusice bere na vědomí plán inventur za rok 2020.  

Usnesením č. 69/2020 ZO Chotusice schvaluje plán finančních kontrol. 

Usnesením č. 70/2020 ZO Chotusice schvaluje zápis z kontrolního výboru ze dne 14.12.2020. 

Usnesením č. 71/2020 ZO Chotusice schvaluje zápis z finančního výboru ze dne 14.12.2020. 

Usnesením č. 72/2020 ZO Chotusice schvaluje výsledek veřejnosprávní kontroly ze dne 30.11.2020. 

Usnesením č. 73/2020 ZO Chotusice schvaluje udělení souhlasu pí Janě Přibylové nájemci prostor bývalé 

pošty přepronajmout části prostor o celkové rozloze 21,5 m2 (viz. Příloha č. 1 – plánek prostor) firmě Urban 

Benefits s.r.o. za účelem provozování Zásilkovny. 

Usnesením č. 74/2020 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu č. 651/022/2021 o veřejných službách v přepravě 

cestujících k zajištění obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou  - ARRIVA východní Čechy a.s. 

Usnesením č. 75/2020 ZO Chotusice schvaluje stanovení výši místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2021 dle 

OZV č. 1/2019. 

Usnesením č. 76/2020 ZO Chotusice schvaluje vypracovat návrhu parkové úpravy na p.č. 172, k.ú. 

Chotusice, včetně umístění zvoničky odborným architektem. 

Usnesením č. 77/2020 ZO Chotusice schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2020.  

Usnesením č. 78/2020 ZO Chotusice jmenuje členy Správní rady SF na období 2021 – 2022.  
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Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


