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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 17.2.2021 

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

Krupička, Petr Novák, Milan Louda 

Řádně omluveni: Josef Krupička - pracovní důvody, 

Dále přítomni:  Hana Všetečková, Hana Nováková, Dušan Roubíček 

Zahájení  provedla starostka obce v 16:00 hod v prostorách místní knihovny. Přivítala přítomné a 

konstatovala, že je přítomno 6 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. Cena vodného a stočného od 1.1.2021 

5. Vyhlášení I. kola FRB pro rok 2021 

6. Různé 

7. Diskuse 

8. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

6 – 0 – 0 

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ze dne 18.12.2020 byli pro ověření zápisu zvoleni Petr Marek, Milan Linhart. Zprávu 

ověřovatelů přednesl Milan Linhart.  

Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne 18.12.2020 byl překontrolován a pravdivost uvedených 

skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 18.12.2020 nebyly vzneseny žádné námitky, 

starostka prohlásila zápis ze dne 18.12.2020 za schválený. 

Jmenování nových ověřovatelů: Milan Louda, Petr Novák  

   

1. ÚVOD 

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


 - 2 - 

2. FINANCE 

Záměr na spolufinancování výstavby „Sportovní areál Chotusice – šatny a hygienické zázemí“ 

Žadatel o dotaci bude FK Chotusice 1932, protože je zapsán v Rejstříku sportovních organizací, 

zároveň bude FK Chotusice 1932 i stavebníkem dle příslušného stavebního zákona. Žádost bude podána 

k Národní sportovní agentuře – dotační investiční program č. 162 52/ Regionální sportovní infrastruktura/ 

investice do 10mil. Kč.  

Obec poskytne FK Chotusice 1932 spoluúčast ve výši 30%, tj 2.856.794 Kč. Tato spoluúčast bude 

ošetřena smlouvou mezi Obcí Chotusice a FK Chotusice 1932. V roce 2021 je v plánu proinvestovanost 40% 

celkových nákladů stavby, spoluúčast obce cca 1 500.000 Kč. Předběžný harmonogram podání žádosti – 2-

3/2021, vyhodnocení a rozhodnutí o přidělení dotace 6-7/2021, výběrové řízení na zhotovitele 8-9/2021, 

začátek stavebních prací – 10/2021, předpokládané ukončení stavby – 9/2022. 

Zároveň obec bere na vědomí, že FK Chotusice 1932 přebírá pozici investora a objednatele stavby 

„Šatny a hygienické zázemí – sportovní areál Chotusice“. 

Hlasování o udělení souhlasu pro FK Chotusice 1932 přebrat pozici investora a objednatele stavby „Šatny a 

hygienické zázemí – sportovní areál Chotusice“ a zároveň hlasování o schválení spolufinancování akce ve výši 

30% z celkových nákladů, tj 2.856.794 Kč: 

6 – 0 – 0  

 

3. SMLOUVY 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S-3000/00066001/2020-KH/JR/VB 

Pozemek č. 2153, k.ú. Chotusice, ve vlastnictví Středočeského kraje, zastoupený Krajskou správou a 

údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. (jako povinný), v místě u novostavby RD na pozemku č. 146/1, k.ú. 

Chotusice, kdy byla k novostavbě vybudována vodovodní přípojka s napojením na hlavní vodovodní řad, 

který je ve vlastnictví obce Chotusice (jako oprávněná). Zřízení služebnosti inženýrské sítě je zřízeno úplatně 

a to ve výši 605,- Kč včetně DPH. 

Hlasování o Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S-3000/00066001/2020-KH/JR/VB: 

6 – 0 – 0  

 

4. CENA VODNÉHO A STOČNÉHO STANOVENA OD 1.1.2021 

Výpočet – kalkulace cen pro vodné a stočné na rok 2021 – byla předložena kalkulace na stanovení výše 

vodného, stočného, kdy v položce 7 finanční výnosy – byla navržena dotace z rozpočtu obce ve výši 480.000,- 

Kč. Sníženo o 10% oproti roku 2020. 

Vodné – 33.65 Kč/m3 bez DPH, PS 396,- Kč/rok bez DPH (37,02 Kč/m3, PS 435,60 Kč včetně DPH) včetně 

výše dotace 480.000,- Kč z rozpočtu obce  

Hlasování o výši vodného od 1.1.2021 – 33,65 Kč/m3 bez DPH, PS 396,- Kč/rok bez DPH (37,02 Kč/m3, PS 

435,60 Kč včetně DPH) včetně výše dotace 480.000,- Kč z rozpočtu obce: 

6 – 0 – 0 

 

Stočné – 25,90 Kč/m3 bez DPH (28,49 Kč včetně DPH) 

Hlasování o výši stočného od 1.1.2021 25,90 Kč/m3 bez DPH (28,49 Kč včetně DPH): 
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6 – 0 – 0  

 

5. VYHLÁŠENÍ I. KOLA NA ROK 2021 

Podmínky podání žádostí a přidělení půjčky se budou řídit dle Směrnice, kterou ZO projednalo na svém 

zasedání dne 27.1.2011, usnesením č. 3/2011. Termín pro podání žádostí je od 1.3.2021 do 17.03.2021. 

Objem peněz pro I.kolo rok 2021 je 300.000,- Kč 

Formulář žádosti včetně podmínek je k dispozici v kanceláři obce nebo na www.chotusice.cz.  

Hlasování o vyhlášení kola půjček Hlasování o vyhlášení I. kola FRB na rok 2021: 

6 – 0 – 0 
 

 

6. RŮZNÉ  

Žádost na odkoupení části obecního pozemku č. 2145/10, k.ú. Chotusice – p. M.K., č.p. 32  

Pan M.K. požádal o odkoupení části obecního pozemku č. 2145/10, k.ú. Chotusice a to z důvodu výstavby 

pilíře ČEZ pro umístění elektroměru, navrhovaná prodejní cena je celkové výši 1.000,- Kč. Náklady na 

vyhotovení GP a na zápis do Katastru nemovitostí ponese kupující. Prodej části obecního pozemku č. 

2145/10, k.ú. Chotusice, bude na základě zveřejněného záměru.  

Hlasování o zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku č. 2145/, k.ú. Chotusice: 

6 – 0 – 0  

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – cenová nabídka na svoz odpadu od 1.1.2021 

Společnost předložila obci cenovou nabídku na svoz odpadů od 1.1.2021.  

Hlasování o cenové nabídce AVE CZ na svoz odpadů od 1.1.2021: 

6 - 0 - 0 

 

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

Na minulém zasedání byl podán návrh, aby se umístění zvoničky vyřešilo komplexně a to ve spolupráci 

s architektem. Starostka oslovila architektku pí Ing. Annu Rajchmanovou, která vypracovala dva návrhy 

označeny jako varianta „A“ a varianta „B“.   

Hlasování o výběru varianty na celkovou úpravu (uspořádání) pozemku č. 172, k.ú. Chotusice, „Na rybníčku – 

park u MŠ: 

Varianta A 

5 – 0 – 1  

Varianta B 

0 – 6 - 0 

 

III. etapa - Rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ 

Starostka osloví 5 uchazečů na vypracování cenové nabídky na práci (bez dodání materiálu), stavební 

materiál bude objednán přímo na obec. 

http://www.chotusice.cz/
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Hlasování o oslovení 5 uchazečů na vypracování cenové nabídky na stavební práce (bez dodání materiálu) na 

akci: III. etapa - rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ: 

6 – 0 – 0  

 

BABYbox – poděkování za poskytnutý finanční dar 

Na vědomí. 

 

Pracovní pozice – „Obsluha ČOV Chotusice“ 

V roce 2020 byl zveřejněn inzerát na uvolněnou pracovní pozici „Obsluha ČOV Chotusice“, do dnešního dne 

pozice nebyla obsazena, zastupitelé se dohodli, že se i nadále bude poptávat pracovní pozice v nezměněné 

podobě, tzn. „Obsluha ČOV Chotusice“: 

Hlasování o nezměněné podobě pracovní pozice a to jako „Obsluha ČOV Chotusice“: 

6 – 0 – 0  

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Zahrnuje úpravu neinvestičního transferu ze státního rozpočtu dle obdrženého rozdělovníku a investiční 

transfer FK Chotusice 1 500.000,- Kč na výstavbu šaten a hygienického zázemí. 

Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 1/2021: 

6 – 0 – 0  

 

7. DISKUSE 

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

 

8. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 17.2.2021: 

Usnesením č. 1/2021 ZO Chotusice schvaluje udělení souhlasu pro FK Chotusice 1932 přebrat pozici 

investora a objednatele stavby „Šatny a hygienické zázemí – sportovní areál Chotusice“ a zároveň schvaluje 

spolufinancování akce ve výši 30% z celkových nákladů. Tj 2.856.794 Kč. 

Usnesením č. 2/2021 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S-

3000/00066001/2020-KH/JR/VB. 

Usnesením č. 3/2021 ZO Chotusice schvaluje výši vodného od 1.1.2021 – 33,65 Kč/m3 bez DPH, PS 396,- 

Kč/rok bez DPH (37,02 Kč/m3, PS 435,60 Kč včetně DPH) včetně výše dotace 480.000,- Kč z rozpočtu obce. 

Usnesením č. 4/2021 ZO Chotusice schvaluje výši stočného od 1.1.2021 25,90 Kč/m3 bez DPH (28,49 Kč 

včetně DPH). 

Usnesením č. 5/2021 ZO Chotusice schvaluje vyhlášení I. kola půjček FRB na rok 2021.  

Usnesením č. 6/2021 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku č. 

2145/, k.ú. Chotusice. 

Usnesením č. 7/2021 ZO Chotusice schvaluje cenovou nabídku AVE CZ na svoz odpadů od 1.1.2021. 
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Usnesením č. 8/2021 ZO Chotusice schvaluje variantu A na celkovou úpravu (uspořádání) pozemku č. 172, 

k.ú. Chotusice, „Na rybníčku – park u MŠ. 

Usnesením č. 9/2021 ZO Chotusice schvaluje oslovit 5 uchazečů na vypracování cenové nabídky na 

stavební práce (bez dodání materiálu) na akci: III. Etapa - rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ. 

Usnesením č. 10/2021 ZO Chotusice schvaluje nezměněnou podobu pracovní pozice a to jako „Obsluha 

ČOV Chotusice“. 

Usnesením č. 11/2021 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. 

 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 


