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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 28.7.2020 

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

Bc. Ludmila Zimová Lehetová  

Řádně omluveni: - 

Dále přítomni:  - 

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. Smlouvy 

3. Různé 

4. Diskuse 

5. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

7 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ze dne 15.6.2020 byli pro ověření zápisu zvoleni Petr Marek a Petr Novák. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Petr Novák.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 15.6.2020 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že k zveřejněnému zápisu ze dne 15.6.2020 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 15.6.2020 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů: Milan Louda, Petr Novák   

1. ÚVOD 

 

2. Smlouvy 

http://www.chotusice.cz/
mailto:urad@chotusice.cz
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Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zřízení pověřence, uzavřené dne 18.5.2018 s Dobrovolným svazkem obcí 

Mikroregion Čáslavsko, na dobu od 1.7.2020 – 30.6.2022 

Hlasování o Dodatku č. 1. ke Smlouvě o zřízení pověřence, uzavřené 18.5.2018. 

7 – 0 – 0  

 

3. RŮZNÉ  

Záměr na účasti v elektronické dražbě na portálu e-drazby  

Předmět dražby je pozemek č. 988, v k.ú. Chotusice, o výměře 17.335 m2, vyvolávací cena 190.000,- Kč plus 

50.000,- Kč za odměnu za službu obstarání příležitosti uzavřít smlouvu. Zastupitelé se dohodli na 

zplnomocnění starostky a místostarosty na stanovení maximální celkové částky na koupi pozemku. 

Hlasování o záměru na účast v elektronické dražbě na portálu www.e-drazby.cz  předmět dražby je pozemek č. 

988, v k.ú. Chotusice, o výměře 17.335 m2, vyvolávací cena 190.000,- Kč plus 50.000,- Kč za odměnu za 

službu obstarání příležitosti uzavřít smlouvu: 

7 – 0 – 0 

Hlasování o zplnomocnění starostky a místostarosty na stanovení maximální celkové částky na koupi pozemku. 

7 – 0 – 0 

Rozpočtové opatření č.2  

Proúčtování příjmu a výdajů za zásah JSDH v obci Vlačice – čerpání vody. 

7 – 0 – 0 

4. DISKUSE 

V rámci diskuse bylo upozorněno na: 

- Hluboká cesta – vysazené stromy nad dešťovou kanalizací. 

- Zeď u hřbitova – prorostlé stromy zdí, narušení statiky zdi, požádat majitele sousedního pozemku o 

odstranění dřevin a posekání trávy. 

Tyto připomínky zajistí starostka. 

- Upozorněno opětovně na přerostlé roští u č.p. 112, na p.č. 2145/14, k.ú. Chotusice. 

Starostka uvedla, že majitel byl již osloven a požádán o ostříhání roští.  

- Zrekonstruovat (zhotovit) cestu od OÚ směrem na hřiště a upravit chodník „za Kalinovými“ – tento 

záměr bude řešen na jaře roku 2021 

- Možnost pronájmu školní tělocvičny za účelem pořádání cvičení – tento dotaz směřovat na pí 

ředitelku ZŠ Chotusice. 

 

5. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 28.7.2020: 

Usnesením č. 25/2020 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zřízení pověřence, uzavřené 

18.5.2018. 

Usnesením č. 26/2020 ZO Chotusice schvaluje záměr na účast v elektronické dražbě na portálu www.e-

drazby.cz. Předmět dražby je pozemek č. 988, v k.ú. Chotusice, o výměře 17.335 m2, vyvolávací cena 

190.000,- Kč plus 50.000,- Kč odměna za službu obstarání příležitosti uzavřít smlouvu. 

http://www.e-drazby.cz/
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Usnesením č. 27/2020 ZO Chotusice schvaluje zplnomocnění starostky a místostarosty na stanovení 

maximální celkové částky na koupi pozemku. 

Usnesením č. 28/2020 ZO Chotusice schvaluje Rozpočtové opatření č.2. 

 

 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


