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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 07.06.2021 

 

Přítomni:  Milan Linhart, Milan Louda, Josef Krupička, Petr Novák, Petr Marek (od 17:30 

hod.), Mgr. Lucie Miřátská, Bc. Ludmila Zimová Lehetová, která celé dnešní 

zasedání řídila. 

Řádně omluveni:  

Dále přítomni: Hana Všetečková, Hana Nováková, Lenka Neumannová, Martin Louda 

Zahájení:  provedla starostka obce v 17:00 hodin v zasedací místnosti. Přivítala 6 členů 

zastupitelstva (7. člen se dostavil v 17:30) a další přítomné, a zasedání 

označila za 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: 

6 – 0 – 0    

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 3.5.2021 byli pro ověření zápisu zvoleni Milan Louda, Petr Novák. 

Zprávu přednesl Milan Louda. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 3.5.2021 nebyly vzneseny žádné 

námitky, starostka prohlásila zápis ze dne 3.5.2021 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:  

Novými ověřovateli byli jmenováni Milan Linhart a Josef Krupička 

 

Zapisovatelem byla jmenována: Lenka Neumannová 

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

 

2. Finance 

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020 

Paní Hana Všetečková seznámila přítomné s obsahem návrhu závěrečného účtu obce Chotusice hospodaření 

za rok 2020, který byl zpracován ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  zveřejněn elektronicky i v tištěné podobě dne 20.04.2021. Součástí 

závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nezávislým auditorem, firmou 

Audit obce, s.r.o., kde nebyly zjištěny žádné chyby. K návrhu závěrečného účtu nebyly vzneseny žádné 

připomínky.  

Hlasování o schválení závěrečného účtu hospodaření obce Chotusice za rok 2020 bez výhrad: 

6 – 0 – 0  

 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Rozpočtovým opatřením č. 4/2021 bude upraven rozpočet obce zvýšením příjmů a výdajů o 23.572,-Kč. U 

výdajů se jedná o převod DPH z ekonomické na hospodářskou činnost a příjmy se navyšují o investiční 

příspěvek na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k RD a vratku přeplatků za elektřinu z roku 2020.  

Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 4/2021 

6 – 0 – 0  

 

Zápis o výsledku jednání finančního výboru dne 18.5.2021 

Dne 18.05.2021 byla finančním výborem obce Chotusice provedena kontrola, jejímž předmětem bylo plnění 

plateb místních poplatků za rok 2021.  Ke dni kontroly byly všechny nedoplatky uhrazeny. K zápisu nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

Hlasování o schválení Zápisu o výsledku jednání finančního výboru dne 18.05.2021: 

6 – 0 – 0   

 

Zápis o výsledku jednání kontrolního výboru dne 17.5.2021 

Dne 17.05.2021 byla kontrolním výborem obce Chotusice provedena kontrola plnění přijatých usnesení ZO 

za období od 01/ - 05/2021. Ke kontrolovaným usnesením nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Hlasování o schválení Zápisu o výsledku jednání kontrolního výboru dne 17.05.2021:  

7 – 0 – 0  (příchodem pana Petra Marka v 17:30 hlasovalo již 7 členů zastupitelstva) 

 

Finanční dar pro Cestu životem bez bariér včetně darovací smlouvy 

Na základě darovací smlouvy obec daruje organizaci Cesta životem bez bariér, z.s. Paběnice z rozpočtu obce  

finanční dar ve výši 5.000 Kč.  

Hlasování o poskytnutí finančního daru  pro Cestu životem bez bariér z.s. Paběnice ve výši 5.000,- Kč včetně 

darovací smlouvy: 

7 – 0 – 0  
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3. Smlouvy 

Příloha k pachtovní smlouvě č. 614 – ZDV Krchleby, a.s. 

Hlasování o schválení přílohy k pachtovní smlouvě č. 614 – ZDV Krchleby, a.s. 

7 – 0 – 0   

 

Smlouva o zřízení práva stavby mezi obcí Chotusice a FK Chotusice 1932 z.s. 

Na tomto zasedaní zastupitelstva obce měla být předložena ke schválení Smlouva o zřízení práva stavby mezi 

obcí Chotusice a FK Chotusice 1932 z.s. v souvislosti s výstavbou kabin a sportovního zázemí. Vzhledem k 

současné situaci v Národní sportovní agentuře, kdy bylo přidělování dotací dočasně pozastaveno, 

zastupitelstvo obce navrhlo odložení sepsání Smlouvy o zřízení práva stavby. 

Hlasování o odložení sepsání Smlouvy o zřízení práva stavby mezi obcí Chotusice a FK Chotusice 1932 z.s.: 

7 – 0 – 0  

 

4. Různé 

Záměr pronajmout část obecního pozemku 5/2 k.ú. Chotusice 

Na základě žádostí pana JL a pana DN o pronájem části obecního pozemku   zastupitelstvo obce zveřejňuje 

záměr pronajmout část obecního pozemku 5/2 k.ú Chotusice za účelem osobního užívání, nikoliv 

k podnikatelské nebo obdobné činnosti.   

Hlasování o  záměru pronajmout část obecního pozemku 5/2 k.ú. Chotusice za účelem osobního užívání: 

7 – 0 – 0  

 
Úprava parku před školkou 

Podle Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu č. 1/2018, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 

200.000 Kč bez DPH,  může starostka zadat zakázku přímo zhotoviteli, pokud zastupitelstvo obce 

nerozhodne jinak. Starostkou bylo navrhnuto, aby úprava parku před školkou byla zadána stavební firmě 

ZOČ Přelouč, s.r.o., se kterou má obec již dobré zkušenosti. 

Hlasování o zadání zakázky „Úpravy parku – zvonička“ přímo zhotoviteli ZOČ Přelouč s.r.o.: 

5 – 0 – 2  

 

VARRI – motor + převodovka  

Pan Milan Linhart dal na vědomí, že náklady na opravu stroje VARRI – motor a převodovka, budou ve výši 

přibližně 40.000 Kč 

 

5. DISKUZE 

Odpadkové koše 

Paní starostka vznesla dotaz, jak pokračuje pořizování odpadkových košů na psí exkrementy. Členové 

zastupitelstva informovali, že odhlasované pořízení 5 – 7 košů je stále v řešení, především kam koše umístit.  

 

Zametaní chodníků 

Pan Petr Marek navrhl zametání chodníků, jako prevenci proti prorůstání plevelem a nánosem nečistot. 

V počátku navrhoval, že by zaměstnanci úřadu mohli chodníky vymetat košťaty, dalším návrhem bylo 

zakoupit koště na malý traktor. Paní starostka odpověděla, že nejdříve zjistíme, jaké máme technické i 

finanční možnosti. 
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Cyklokrosová dráha na Kamajce 

V souvislosti s očekávanou účastí chlapců, kteří přišli na minulé zasedání dne 3.5.2021 řešit zákaz tvoření 

vlastní cyklokrosové dráhy na Kamajce, se zastupitelstvo po dlouhé diskuzi i s ostatními přítomnými na 

zasedaní rozhodlo zanechat tuto lokalitu jako klidovou. Chlapci se na zasedání dne 7.6.2021 nedostavili. 

Hlasování o využití lokality na Kamajce, jako cyklokrosovou dráhu: 

2 – 4 - 1  

 

Kulturní akce 

Pan Petr Marek vznesl dotaz, proč nebyl dětský den a zda budou v obci jiné kulturní akce. Paní starosta 

odpověděla, že dětský den byl uspořádán pouze pro místní děti ve škole a školce. Důvodem tohoto řešení 

situace, byl strach ze stále hrozícího šíření onemocnění Covid-19 a krátký čas na přípravu po povolení 

kulturních akcí vládou. Obecní úřad dodal pro děti balíčky sladkostí. Paní učitelky jim vytvořily sportovní 

den plný soutěží. Obecní úřad přesto zvažuje uspořádat pro veřejnost dětský den na ukončení prázdnin.  

Pan Milan Louda informoval, že pro letošní rok myslivecké sdružení společně s obecním úřadem nebude 

pořádat akci Chotusický kotlík. 

 

Roští na hřišti 

Paní Hana Všetečková připomněla, že občané stále vozí na hřiště do místa „pálení čarodějnic“ větve a dřevo. 

Hromada již byla několikrát spálena a stále se tvoří nová. Je třeba informovat občany, že tvoření takovéto 

skládky již není povoleno.  

 

Ženský fotbalový tým v Chotusicích 

Pan Petr Marek informoval, že od nové fotbalové sezóny bude FK Chotusice posílen o ženský tým, který 

původně působil v Čáslavi. 

 

Nové webové stránky obce 

Paní starostka dala na vědomí, že jsou již spuštěné nové webové stránky obce Chotusice. Stránky se stále 

upravují, případné připomínky je vhodné zasílat e-mailem na urad@chotusice.cz 

 

 

6. ZÁVĚR 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 07.06.2021: 

Usnesením č. 48 /2021 ZO Chotusice schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Chotusice za rok 2020 

bez výhrad. 

Usnesením č. 49 /2021 ZO Chotusice schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2021. 

Usnesením č. 50/2021 ZO Chotusice schvaluje Zápis o výsledku jednání finančního výboru ze dne 

18.05.2021. 

Usnesením č. 51/2021 ZO Chotusice schvaluje Zápis o výsledku jednání kontrolního výboru ze dne 

17.05.2021. 

Usnesením č. 52/2021 ZO Chotusice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce pro Cestu životem bez 

bariér z.s. Paběnice ve výši 5.000,- Kč včetně darovací smlouvy. 
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Usnesením č. 53/2021 ZO Chotusice schvaluje Přílohu k pachtovní smlouvě č. 614 – ZDV Krchleby, a.s. 

Usnesením č. 54/2021 ZO Chotusice schvaluje odložení sepsání Smlouvy o zřízení práva stavby mezi obcí 

Chotusice a FK Chotusice 1932 z.s. 

Usnesením č. 55/2021 ZO Chotusice schvaluje záměr pronajmout část obecního pozemku 5/2 k.ú. 

Chotusice za účelem osobního užívání. 

Usnesením č. 56/2021 ZO Chotusice schvaluje zadání zakázky „Úpravy parku – zvonička“ přímo zhotoviteli 

ZOČ Přelouč s.r.o. 

Usnesením č. 57/2021 ZO Chotusice schvaluje lokalitu Kamajky užívat jako „klidovou zónu“ bez 

cyklokrosové dráhy. 

 

 

Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 


