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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 03.05.2021 

 

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

Mgr. Lucie Miřátská,  

Řádně omluveni: Bc. Ludmila Zimová Lehetová, Petr Marek, 

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

Zahájení:  provedl místostarosta obce Milan Linhart v 17:00 hodin v kanceláři 

starostky. Přivítal 5 členů zastupitelstva a další přítomné, a zasedání označil 

za usnášení schopné. 

 

Místostarosta obce přednesl program zasedání: 

Program: 

1. Úvod 

2. Finance 

3. Fond rozvoje bydlení 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu:  

7 – 0 – 0  

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 30.3.2021 byli pro ověření zápisu zvoleni Mgr. Lucie Miřátská, Josef 

Krupička. Zprávu přednesl Josef Krupička. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 30.3.2021 nebyly vzneseny žádné 

námitky, místostarosta prohlásil zápis ze dne 30.3.2021 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:  

Novými ověřovateli byli jmenováni Petr Novák a Milan Louda 

 

Zapisovatelem byla jmenována: Bc. Lenka Neumannová 

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

2. FINANCE 

Rozpočtového opatření č. 3/2021 

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu 

pro rok 2021 ve výši 29.883,30 Kč. 

Hlasování o schválení RO č.3/2021: 

5 – 0 – 0  

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

památek 

Obecní knihovna Chotusice žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na pořízení technického vybavení.  

Hlasování o schválení podání žádosti o dotaci na podporu základních knihoven z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

5 – 0 – 0  

 

3. FOND ROZVOJE BYDLENÍ 

Žádost o půjčku z FRB 

Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč podal žadatel J.C. na rekonstrukci 

topení. Podmínky pro přidělení půjčky byly splněny. Zároveň byl zpracován návrh Smlouvy o 

zápůjčce dle Směrnice FRB 

Hlasování o poskytnutí půjčky žadateli J.C. z FRB ve výši 100.000,- Kč a znění Smlouvy o zápůjčce 

5 – 0 – 0  

 

4. RŮZNÉ 

Záměr na zřízení práva stavby, šaten a hygienického zázemí sportovního areálu Chotusice 

na pozemcích č. 2137/2,2137/3,2137/4 v k.ú. Chotusice 

Vlastník výše uvedených pozemků Obec Chotusice zřizuje ve smyslu § 1240 občanského zákoníku 

ve prospěch stavebníka FK Chotusice 1932 právo stavby, tedy právo stavebníka mít na pozemku 

stavbu. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce obce po dobu 15ti dnů.   

Hlasování o zveřejnění záměru zřítit právo stavby šaten a hygienického zázemí sportovního areálu 

Chotusice na pozemcích č. 2137/2,2137/3,2137/4 v k.ú. Chotusice: 

5 – 0 – 0  
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Zrušení schváleného usnesení ZO č. 17/2021 a 18/2021 

Po předchozím jednání s právním poradcem Obce Chotusice, starostky Obce a předsedy FK 

Chotusice 1932 byl přehodnocen postup a způsob spolufinancování stavby. Obec nebude 

poskytovat příspěvek na základě veřejnoprávní smlouvy, schválený usnesením č. 17/2021 a 

usnesením č. 18/2021, ale financování bude směřováno k pořízení stavby do vlastnictví Obce 

Chotusice. 

Hlasování o zrušení usnesení ZO č. 17/2021 a usnesení č. 18/2021 ze dne 30. 03. 2021: 

5 – 0 - 0 

 

5. DISKUSE 

 
Z původního návrhu pana Petra Marka na umístění 19 ks košů na psí exkrementy zakreslené 

přehledně do mapy obce, ZO navrhlo pořídit a umístit 5 – 7 ks odpadkových košů. Vycházelo se 

z předchozích kalkulací a možností využívání košů občany. 

Hlasování o pořízení a umístění 5 – 7 ks košů na psí exkrementy 

5 – 0 – 0  

Zasedaní ZO navštívila skupina chlapců, kteří se přišli dotazovat na další postup a možnosti 

využívání obecního pozemku na Kamajce, kde si bez předchozí domluvy vybudovali krosovou 

dráhu a následně jim využívaní pozemku pro tyto účely nebylo povoleno. Místostarosta obce 

chlapce požádal, zda by mohli přijít na zasedaní ZO v příštím termínu, až budou přítomni všichni 

členové zastupitelstva. Chlapci souhlasili. 

Linka bezpeční, z.s. poděkovala dopisem za poskytnutý finanční dar ve výši 2.000,- Kč. Dopis 

přečetl pan místostarosta. 

 

Termín příštího zasedání – 07. 06. 2021 od 17:00 

 

 

6. ZÁVĚR 

Návrh usnesení ze ZO dne 03.05.2021: 

Usnesením č. 42 /2021 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Usnesením č. 43 /2021 ZO Chotusice schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu základních knihoven z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

Usnesením č. 44/2021 ZO Chotusice schvaluje poskytnutí půjčky žadateli J.C. z Fondu rozvoje bydlení ve 

výši 100.000,- Kč a znění Smlouvy o zápůjčce. 



 - 4 - 

Usnesením č. 45/2021 ZO Chotusice schvaluje záměr zřízení práva stavby šaten a hygienického zázemí 

sportovního areálu Chotusice na pozemcích č. 2137/2,2137/3,2137/4 v k.ú. Chotusice pro FK Chotusice 

1932 z.s.a následné zveřejnění tohoto záměru na úřední desce obce. 

Usnesením č. 46/2021 ZO Chotusice se ruší usnesení ZO č. 17/2021 a usnesení č. 18/2021 ze dne 30. 03. 

2021. 

Usnesením č. 47/2021 ZO Chotusice schvaluje pořízení 5 – 7 ks košů na psí exkrementy. 

 

 

Milan Linhart- místostarosta obce 

 

 

 

 


