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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 20.10.2020 

Přítomni:  Mgr. Lucie Miřátská, Petr Novák, Milan Louda, Bc. Ludmila Zimová Lehetová  

Řádně omluveni: Milan Linhart, Petr Marek, Josef Krupička, 

Dále přítomni:  Hana Všetečková, Hana Nováková 

Zahájení  provedla starostka obce v 17:30 hod v kanceláři starostky. Přivítala přítomné a konstatovala, 

že je přítomno 4 členové 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: 

4 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ze dne 20.8.2020 byli pro ověření zápisu zvoleni Josef Krupička a Petr Marek. Vzhledem 

k tomu, že oba zastupitelé předem avizovali svou nepřítomnost na dnešním zasedání, doručili své vyjádření 

ke zveřejněnému zápisu ze zasedání ze dne 20.8.2020 písemně. Toto písemné vyjádření přečetla starostka 

obce. 

Dle písemného vyjádření bylo konstatováno, že zápis ze zasedání ZO ze dne 20.8.2020 byl 

překontrolován a pravdivost uvedených skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 20.8.2020 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 20.8.2020 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:    

1. ÚVOD 

2. SMLOUVY 

 
Příkazní smlouva 

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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Příkazní smlouva sepsaná mezi Obcí Chotusice a ZŠ a MŠ Chotusice dne 2.1.2014 je již 

bezpředmětná, neboť náklady na příležitostné práce zaměstnanců obce pro PO jsou řešeny přes rozpočet 

obce, proto se smlouva ruší vzájemnou dohodou smluvních stran.     

Hlasování o zrušení příkazní smlouvy: 

4 – 0 – 0  

 

DIMATEX – žádost o nastavení nových podmínek spolupráce 

Příspěvek na svoz kontejnerů ve prospěch společnosti DIMATEX – 900 Kč/kontejner/rok. 

Hlasování o příspěvku na svoz kontejnerů ve prospěch společnosti DIMATEX 900 Kč/kontejner/rok: 

4 – 0 – 0  

 

Česká pošta, s.p.,  – návrh Dohody na ukončení nájmu obecních nebytových prostor. 

Hlasování o návrhu Dohody na ukončení nájmu obecních nebytových prostor s Českou poštou s.p.: 

4 – 0 – 0  

 

3. RŮZNÉ  

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – provozní místnost a místnost pro veřejnost – 56m2, 

sklad a sociální zařízení – 13 m2) v budově OÚ Chotusice za účelem provozování Pošty Partner, případně 

doplňkového prodeje. 

Hlasování o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – provozní místnost a místnost pro veřejnost – 

56m2, sklad a sociální zařízení – 13 m2) v budově OÚ Chotusice za účelem provozování Pošty Partner, případně 

doplňkového prodeje: 

4 – 0 – 0 

 

Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku č. 6/15, ovocný sad, k.ú. Chotusice, celková 

výměra 2.582 m2, výměra pronajaté části 1.086 m2, za účelem zemědělského využití, za cenu 2.000,- Kč/ha 

a rok. 

Hlasování o zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku č. 6/15, ovocný sad, k.ú. Chotusice, 

celková výměra 2.582 m2, výměra pronajaté části 1.086 m2, za účelem zemědělského využití, za cenu 2.000,- 

Kč/ha a rok: 

4 – 0 – 0 

 

Změna změny ÚP – kromě již odsouhlasených změn přidat ještě změnu na využití pozemků p. JM, pozemky 

č. 64/2, 57 a 54/3 vše v k.ú. Chotusice - změna ze zemědělského využití na výstavbu průmyslového 

skladiště 

Hlasování o zrušení  usnesení č. ze dne 14.5.2020 č. 18/2020, kterým ZO schválilo návrh obsahu změny č. 1. 

ÚP Chotusice: 

4 – 0 – 0 
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Hlasování o novém (upraveném) návrhu obsahu změny č. 1. ÚP Chotusice, doplněném o pozemky ve vlastnictví 

p. JM, , pozemky č. 64/2, 57 a 54/3 vše v k.ú. Chotusice - změna ze zemědělského využití na výstavbu 

průmyslového skladiště: 

4 – 0 – 0 

 

Protokol o měření radiolokátoru 

Obec nechala prověřit měřením elektromagnetické pole přehledového radaru RL – 2000. Měření provedl 

Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem. 

Hlasování o zveřejnění protokolu s výsledkem měření elektromagnetické pole přehledového radaru RL – 2000 

na obecních internetových stránkách www.chotusice.cz/aktuality: 

4 – 0 – 0  

 

Kamajka – Sjednat schůzku k získání informací od Policie ČR ke způsobu dražby pozemku č. 988, k.ú. 

Chotusice. 

Hlasování o sjednání schůzku k získání informací od Policie ČR ke způsobu dražby pozemku č. 988, k.ú. 

Chotusice: 

4 – 0 – 0  

 

Pracovní pozice – Hospodářka obce Chotusice 

Zveřejnění výzvy na pracovní pozici hospodářka obce Chotusice od 1.3.2021 

Hlasování o zveřejnění výzvy na pracovní pozici hospodářka obce Chotusice od 1.3.2021: 

4 – 0 – 0  

 

III. fáze „revitalizace prostoru před MŠ směrem k ZŠ“ – oprava Chodníku  

Hlasování o vypracování cenové nabídky na opravu chodníku před MŠ směrem k ZŠ: 

4 – 0 – 0  

 

Komplexní pozemková úprava – dne 19.10.2020 jsme podali žádost na Státní pozemkový úřad pracoviště 

KH. 

Na vědomí. 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Změna SR ve výdajích -  snížení o 200tis.Kč na školství, kulturní památky a ostatní záležitosti kultury. 

Změna SR v příjmech – navýšení o 200tis.Kč na úpravy vodních toků, odpadové hospodářství a místní 

hospodářství.  

Hlasování o schválení rozpočtového opatření č.5/2020: 

4 – 0 – 0  

 

4. DISKUSE 
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V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

 

5. ZÁVĚR 

 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 20.10.2020: 

Usnesením č. 36/2020 ZO Chotusice schvaluje zrušení příkazní smlouvy a to dohodou smluvních stran. 

Usnesením č. 37/2020 ZO Chotusice schvaluje příspěvek na svoz kontejnerů ve prospěch společnosti 

DIMATEX 900 Kč/kontejner/rok. 

Usnesením č. 38/2020 ZO Chotusice schvaluje návrh Dohody na ukončení nájmu obecních nebytových 

prostor s Českou poštou s.p.. 

Usnesením č. 39/2020 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – 

provozní místnost a místnost pro veřejnost – 56m2, sklad a sociální zařízení – 13 m2) v budově OÚ Chotusice 

za účelem provozování Pošty Partner, případně doplňkového prodeje. 

Usnesením č. 40/2020 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku č. 

6/15, ovocný sad, k.ú. Chotusice, celková výměra 2.582 m2, výměra pronajaté části 1.086 m2, za účelem 

zemědělského využití, za cenu 2.000,- Kč/ha a rok. 

Usnesením č. 41/2020 ZO Chotusice schvaluje zrušení  usnesení č. ze dne 14.5.2020 č. 18/2020, kterým 

ZO schválilo návrh obsahu změny č. 1. ÚP Chotusice. 

Usnesením č. 42/2020 ZO Chotusice schvaluje nový (upravený) návrh obsahu změny č. 1. ÚP Chotusice, 

doplněném o pozemky ve vlastnictví p. JM, , pozemky č. 64/2, 57 a 54/3 vše v k.ú. Chotusice - změna ze 

zemědělského využití na výstavbu průmyslového skladiště. 

Usnesením č. 43/2020 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění protokolu s výsledkem měření elektromagnetické 

pole přehledového radaru RL – 2000 na obecních internetových stránkách www.chotusice.cz/aktuality.  

Usnesením č. 44/2020 ZO Chotusice schvaluje sjednat schůzku k získání informací od Policie ČR ke 

způsobu dražby pozemku č. 988, k.ú. Chotusice. 

Usnesením č. 45/2020 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění výzvy na pracovní pozici hospodářka obce 

Chotusice od 1.3.2021. 

Usnesením č. 46/2020 ZO Chotusice schvaluje vypracování cenové nabídky na opravu chodníku před MŠ 

směrem k ZŠ. 

Usnesením č. 47/2020 ZO Chotusice  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 

http://www.chotusice.cz/aktuality

