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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 dne 30.03.2021 

 

Přítomni:  Milan Linhart, Milan Louda, Josef Krupička, Petr Novák, Petr Marek,  

Mgr. Lucie Miřátská, Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

Řádně omluveni:  

Dále přítomni: Hana Všetečková, Hana Nováková, Bc. Lenka Neumannová 

Zahájení:  provedla starostka obce v 17:00 hodin v kanceláři starostky. Přivítala všech 

7 členů zastupitelstva a další přítomné, proto je zasedání usnášení 

schopné. 

 

Starostka obce přednesla program zasedání: 

Program: 

1. Úvod 

2. Finance 

3. Smlouvy 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu:  

7 – 0 – 0  

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 17.2.2021 byli pro ověření zápisu zvoleni Milan Louda, Petr Novák. 

Zprávu přednesl Milan Louda. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 17.2.2021 nebyly vzneseny žádné 

námitky, starostka prohlásila zápis ze dne 17.2.2021 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:  

Novými ověřovateli byli jmenováni Mgr. Lucie Miřátská a Josef Krupička 

 

Zapisovatelem byla jmenována: Bc. Lenka Neumannová 

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

2. Finance 

Účetní závěrka obce 

Hana Všetečková seznámila ZO s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2020 

s výsledkem hospodaření 7 933.294,21 Kč. Z hospodářské činnosti je VH 1 853.185,07Kč a z 

hlavní činnosti 6 080.109,14 Kč. Účetní závěrka je sestavena dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek. Součástí závěrky jsou finanční výkazy 

k 31.12.2020, zhodnocení finančních kontrol hospodaření za rok 2020, inventarizační zpráva a 

zpráva o přezkoumaní hospodaření za rok 2020.  

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

Obce Chotusice. 

Hlasování o schválení účetní závěrky Obce Chotusice za rok 2020 s výrokem bez výhrad. Schválení 

hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 7 933.294,21 Kč:  

7 – 0 – 0  

 

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chotusice 

Hana Nováková seznámila ZO s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Chotusice za rok 2020 s 

výsledkem hospodaření 7.148,51Kč. Účetní závěrka je sestaven dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek a obsahuje finanční výkazy k 31.12.2020, 

vyúčtování dotací, čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v roce 2020, 

inventarizační zprávu a protokoly o finanční kontrole.  

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

a MŠ Chotusice. Dále byla projednána žádost pí ředitelky o převod HV ve výši 7.148,51 Kč do 

rezervního fondu PO. 

Hlasování o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Chotusice za rok 2020 s výrokem bez výhrad a 

hospodářský výsledku 7.148,51 Kč a jeho převodu do rezervního fondu:  

7 – 0 – 0  

 

Hospodaření SF 

Hana Všetečková seznámila ZO s hospodařením Sociálního fondu zaměstnavatele. 

Hlasování o schválení hospodaření SF za rok 2020:  

7 – 0 – 0  

 

Žádost o finanční podporu z rozpočtových prostředků obce Chotusice: 

FK Chotusice 1932 z.s – dvě žádosti ve výši: 

-  70.000 údržba hřišť a podpora činnost 
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-  55.000 neuznatelné náklady ve vztahu k případné dotaci od Národní sportovní agentury  

na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu sportovního zázemí – kabiny, náklady budou 

zahrnuty do následné investice  

ZO navrhlo vzhledem k současné situaci, kdy neprobíhá plně sportovní činnost poskytnout 

50.000 Kč na údržbu a činnost a 55.000 Kč na investiční náklady.  

Hlasování o přidělení dotace z rozpočtu obce pro FK Chotusice ve výši 50.000 Kč na údržbu hřišť a 
podporu činnost. 

7 – 0 – 0  

 

Hlasování o znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro FK Chotusice 
1932 z.s.: 

7 – 0 – 0  

 

Hlasování o přidělené dotace z rozpočtu obce pro FK Chotusice ve výši 55.000 Kč na neuznatelné 

investiční náklady (zpracování žádosti o dotaci) na výstavbu sportovního zázemí – kabiny. 

7 – 0 – 0 

 

Hlasování o znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro FK Chotusice 

1932 z.s.: 

7 – 0 – 0  

 

SDH Chotusice 

- žádost ve výši 40.000 Kč - startovné pro mladé hasiče, přespání v přírodě, nákup 

přívěsného vozíku, dotace na okrskovou soutěž. 

Vzhledem k současnému omezení činnosti hasičského sportu je navrženo poskytnout  na činnost 

10.000 Kč a přívěsný vozík zakoupit přímo do majetku obce (tento náklad je již rozpočtován na 

§5512). 

Hlasování o přidělené dotaci z rozpočtu obce pro SDH Chotusice ve výši 10.000 Kč:  

6 – 0 – 1  

Hlasování o znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro SDH Chotusice: 

7 – 0 – 0  

 

MS Chotusice 

- žádost ve výši 15.000 Kč - péče o zvěř , výsadba dřevin, plodin, a výstavba a oprava 

mysliveckého zařízení 

Hlasování o přidělené dotaci z rozpočtu obce pro MS Chotusice ve výši 15.000 Kč:  

6 – 0 – 1  

Hlasování o znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro MS Chotusice: 

7 – 0 – 0  
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ČSŽ Chotusice 

- žádost ve výši 10.000 Kč - rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, kulturně 

společenské zájmy 

S ohledem na omezení pořádání kulturních a společenských akcí včetně přednášek a divadelních 

představení je navrženo poskytnout 6.000 Kč. 

Hlasování o přidělené dotaci z rozpočtu obce pro ČSŽ Chotusice ve výši 6.000 Kč: 

7 – 0 – 0  

Hlasování o znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro ČSŽ Chotusice: 

7 – 0 – 0  

 

Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.  

-  žádost ve výši 5.000 Kč – ZO navrhlo poskytnout 2.000 Kč 

Hlasování o přidělené dotaci z rozpočtu obce pro Linku bezpeční, z.s., ve výši 2.000 Kč: 

7 – 0 – 0 

 

Hlasování o znění Darovací smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.: 

7 – 0 – 0  

 

Podpora Městské nemocnice Čáslav 

- na základě darovací smlouvy Obec Chotusice daruje 30.000 Kč  

Hlasování o přidělené dotaci z rozpočtu obce pro Městské nemocnici Čáslav ve výši 30.000 Kč: 

7 – 0 – 0 

Hlasování o znění Darovací smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro MěN Čáslav: 

7 – 0 – 0  

 

3. Smlouvy 

SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700103265_49/BVB – 

jedná se obecní pozemek č. 2340/17, k.ú. Čáslav, délka uloženého plynárenského zařízení je 

45,45bm *15 Kč = 682 Kč + DPH. 

Hlasování o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 7700103265_49/BVB na 

pozemek č. 2340/17, k.ú. Čáslav:  

7 – 0 – 0  

 

SMLOUVA o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-6022780/2 – jedná se obecní 

pozemek č. 2198/3, k.ú. Chotusice (komunikace na Čáslav) el. přípojka k pí Z.K. k novostavbě 

č.p. 318 
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Hlasování o Smlouvě o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-6022780/2 na pozemek č. 

2198/3, k.ú. Chotusice: 

7 – 0 – 0  

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora – Recycling – kovové odpady… 

- změna ceny od 1.1.2021 

Hlasování o Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora – Recycling – kovové 

odpady: 

7 – 0 – 0  

  

Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. S/100295/0532019/001/2007 – na zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Čáslav. 

Hlasování o Dodatku č. 12 ke Smlouvě č. S/100295/0532019/001/2007 s firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o.,  Čáslav: 

7 – 0 – 0  

  

Dodatek č. 21 ke Smlouvě č. S/100295/0532519/002/2007 - na zajištění odvozu 

separovaného odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Čáslav. 

Hlasování o Dodatku č. 21 ke Smlouvě č. S/100295/0532519/002/2007 s firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Čáslav: 

7 – 0 – 0  

Oba dodatky upravují cenu, která se opírá o již námi schválenou cenovou kalkulaci, projednanou 

na zasedání dne 17.2.2021 

 

Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor, 

kterým se upravuje účtování elektřiny. Z důvodu zřízení nového nezávislého odběrného místa, 

které bylo převedeno od 16.3.2021 na Renatu Novou – kadeřnictví, bude Dodatkem č. 2  

zpoplatněn pouze nájem z nebytových prostor. Výše nájmu zůstává nezměněna. 

Hlasování o Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor s Renatou Novou – Kadeřnictví: 

7 – 0 – 0  

 

4. Různé 

Záměr na prodej části pozemku 2145/10, k.ú. Chotusice, zveřejněno od 23.2.2021 do 

15.3.2021. Žádost o koupi podal pan M. K. Přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna 

na základě geometrického plánu, který nechá vypracovat na své náklady žadatel. Kupní smlouva 

bude předmětem dalšího jednání ZO. 

Hlasování o Záměru na prodej části pozemku 2145/10, k.ú panu M.K.: 
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7 – 0 – 0  

 

Pozemková úprava k.ú. Chotusice – možnost pozemkovou úpravu provádět společně s KPÚ 

Rohozec včetně řešení vodohospodářských opatření pro zadržení vody v krajině. 

Hlasování o možnosti provádět pozemkovou úpravu společně s KPÚ Rohozec včetně řešení 

vodohospodářských opatření pro zadržení vody v krajině:  

7 – 0 – 0  

 
Komunální technika 

Záměr na nákup či opravu komunální techniky TERA – VARI – výměna pohonné jednotky. 

Hlasovaní o opravě komunální techniky TERA – VARI – výměna pohonné jednotky: 

7 – 0 – 0   

 
Zabezpečení chodu Obecního úřadu Chotusice během mateřské dovolené starostky 

Na mateřskou dovolenou starostka nastoupí 1.4.2021, své povinnosti bude vykonávat i nadále dle 

potřeby OÚ, od 1.4.2021 bez nároku na měsíční odměnu. 

Rozsah úředních hodin pro veřejnost – středa 8:00 – 12:00 na OÚ Chotusice, jinak dle dohody,  

bude jí umožněna práce z domova. 

Činnosti, které nesouvisí s výkonem  funkce starostky, tj. práce spojené se správou webových 

stránek obce Chotusice a pomocné spisové administrativní práce, budou ošetřeny Dohodou o 

provedení práce, která bude sepsána od 1.4.2021 do konce její mateřské dovolené, tj. do 

30.9.2021. 

Hlasování o způsobu zabezpečení chodu obecního úřadu během mateřské dovolené uvolněné 

starostky obce, včetně Dohody o provedení práce, která bude sepsána od 1.4.2021 do 30.9.2021: 

6 – 0 – 1  

 
Cenové nabídky na dílo „III. Etapa – rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ Chotusice“  

Dne 18.2.2021 osloveno 5 firem: 

MOVA stav, s.r.o., Kutná Hora – omluvena 

Dušek Jiří – zednictví, Čáslav – omluvena 

StaMat CZ s.r.o., Jankovice – 1.161.147 Kč včetně DPH 

MZA stavby, s.r.o., Bratčice – 1.199.373 Kč včetně DPH 

ZOČ stavby s.r.o., Přelouč – 1.125.617 Kč včetně DPH 

 

Hlasování o výběru zhotovitele na akci „III. Etapa – rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ Chotusice“  

s nejvýhodnější cenou: ZOČ stavby s.r.o. Přelouč – 1.125.617 Kč včetně DPH. 

7 – 0 – 0  

 
Smlouva o dílo – konečná cena dle skutečného provedení s vítěznou firmou ZOČ stavby s.r.o. 

Přelouč: 



 - 7 - 

Hlasování o Smlouvě o dílo s vítězným zhotovitelem akce  „III. Etapa – rekonstrukce chodníku mezi 

MŠ a ZŠ Chotusice“ - ZOČ stavby s.r.o. Přelouč: 

7 – 0 – 0  
 
 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 
 

RO č. 2 se upravuje SR u  daně z příjmů za obec dle podaného daňového přiznání za rok 

2020, výše schválených finančních darů a veřejné podpory, mzdové náklady na §6171 – vnitřní 

správa.  

Hlasování o schválení RO č. 2: 

7 – 0 – 0  
 

 

5. DISKUZE 

Louda Milan – zda bude v rámci stavby obchvatu obce Církvice, řešena objízdná trasa přes obec 

Chotusice… starostka opověděla, že se k této věci oficiálně nevyjadřovala. 

Louda Milan – dotazoval se na internetové stránky obce… starostka obce odpověděla, že 

v současné době probíhá zpracování nových webových stránek… termín dokončení nových 

stránek bude cca 15.5.2021 (možná i dříve). 

 

Marek Petr – zda by nemohly být po obci instalovány odpadkové koše na exkrementy… starostka 

požádala pana Marka, zda by mohl do mapy obce navrhnout umístění košů. 

 

Marek Petr – navrhl opravu čekáren… starostka s návrhem souhlasila, nicméně zdůraznila, že obě 

autobusové čekárny jsou neustále devastovány nejen místní, ale i mládeží z okolních obcí!! 

 

Krupičková Blanka prostřednictvím pí Hany Všetečkové poděkovala za úpravu dětského hřiště 

(dosypání výmolů pod herními prvky a instalování nové dopadové plochy pod skluzavkou). 

 

Termín příštího zasedání – 3.5.2021 od 17:00, kdy starostku obce bude zastupovat pan 

místostarosta. 

 

 

6. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 30.3.2021: 

Usnesením č. 12/2021 ZO Chotusice schvaluje účetní závěrky Obce Chotusice za rok 2020 s výrokem bez 

výhrad. Schválení  výsledku hospodaření ve výši 7 933.294,21  Kč. 

Usnesením č. 13/2021 ZO Chotusice schvaluje účetní závěrky ZŠ a MŠ Chotusice za rok 2020 s výrokem 

bez výhrad. Schválení výsledku hospodaření ve výši 7.148,51Kč a jeho převod do rezervního fondu. 

Usnesením č. 14/2021 ZO Chotusice schvaluje hospodaření SF za rok 2020. 
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Usnesením č. 15/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce pro FK Chotusice ve výši 

50.000 Kč na údržbu hřišť a podporu činnost. 

Usnesením č. 16/2021 ZO Chotusice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

50.000 Kč pro FK Chotusice 1932 z.s..  

Usnesením č. 17/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce pro FK Chotusice ve výši 

55.000 Kč na neuznatelné investiční náklady (zpracování žádosti o dotaci) na výstavbu sportovního zázemí – 

kabiny. 

Usnesením č. 18/2021 ZO Chotusice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

55.000 Kč pro FK Chotusice 1932 z.s.. 

Usnesením č. 19/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce pro SDH Chotusice ve výši 

10.000 Kč. 

Usnesením č. 20/2021 ZO Chotusice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

10.000 Kč pro SDH Chotusice. 

Usnesením č. 21/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce pro MS Chotusice ve výši 

15.000 Kč. 

Usnesením č. 22/2021 ZO Chotusice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

15.000 Kč pro MS Chotusice. 

Usnesením č. 23/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce pro ČSŽ Chotusice ve výši 

6.000 Kč. 

Usnesením č. 24/2021 ZO Chotusice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

6.000 Kč pro ČSŽ Chotusice. 

Usnesením č. 25/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce pro Linku bezpeční, z.s., ve 

výši 2.000 Kč. 

Usnesením č. 26/2021 ZO Chotusice schvaluje znění Darovací smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.000 

Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

Usnesením č. 27/2021 ZO Chotusice schvaluje přidělené dotaci z rozpočtu obce pro Městskou nemocnici 

Čáslav ve výši 30.000 Kč. 

Usnesením č. 28/2021 ZO Chotusice schvaluje znění Darovací smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 

Kč pro Městskou nemocnici Čáslav. 

Usnesením č. 29/2021 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

sml. 7700103265_49/BVB na pozemek č. 2340/17, k.ú. Čáslav. 

Usnesením č. 30/2021 ZO Chotusice schvaluje smlouvu o uzavření Smlouvy o věcném břemeni č. IV-12-

6022780/2 na pozemek č. 2198/3, k.ú. Chotusice. 

Usnesením č. 31/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora 

– Recycling – kovové odpady. 

Usnesením č. 32/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 

S/100295/0532019/001/2007 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Čáslav. 

Usnesením č. 33/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 21 ke Smlouvě č. 

S/100295/0532519/002/2007 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Čáslav. 
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Usnesením č. 34/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor s 

Renatou Novou – Kadeřnictví. 

Usnesením č. 35/2021 ZO Chotusice schvaluje  Záměr na prodej části pozemku 2145/10, k.ú panu M.K. 

Usnesením č. 36/2021 ZO Chotusice schvaluje možnost provádět pozemkovou úpravu společně s KPÚ 

Rohozec včetně řešení vodohospodářských opatření pro zadržení vody v krajině. 

Usnesením č. 37/2021 ZO Chotusice schvaluje opravit komunální techniky TERA – VARI – výměna 

pohonné jednotky. 

Usnesením č. 38/2021 ZO Chotusice schvaluje způsob zabezpečení chodu obecního úřadu během mateřské 

dovolené uvolněné starostky obce, včetně Dohody o provedení práce, která bude sepsána od 1.4.2021 do 

30.9.2021. 

Usnesením č. 39/2021 ZO Chotusice schvaluje výběr zhotovitele na akci „III. Etapa – rekonstrukce 

chodníku mezi MŠ a ZŠ“  s nejvýhodnější cenou: ZOČ stavby s.r.o. Přelouč – 1.125.617 Kč včetně DPH. 

Usnesením č. 40/2021 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o dílo s vítězným zhotovitelem akce  „III. Etapa – 

rekonstrukce chodníku mezi MŠ a ZŠ“ - ZOČ stavby s.r.o. Přelouč. 

Usnesením č. 41/2021 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

        

Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce 

 

 

 

 


