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 20.09.2021

Přítomni:

Milan Linhart, Milan Louda, Petr Novák, Petr Marek, Mgr. Lucie Miřátská, Josef
Krupička (od 18:30), Bc. Ludmila Zimová Lehetová, která celé zasedání řídila.

Řádně omluveni:
Dále přítomni:

Hana Všetečková, Lenka Neumannová, Dušan Roubíček

Zahájení:

provedla starostka obce v 18:00 hodin v zasedací místnosti. Přivítala 6 členů
zastupitelstva a další přítomné, a zasedání označila za usnášení schopné.

Starostka obce přednesla program zasedání:

Program:
1.

4.

Úvod

2.

Finance

3.

Smlouvy

Pošta Partner
5.
6.
7.

Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování o přijetí tohoto programu:

6–0–0
Zpráva ověřovatelů:
Na zasedání ve dne 19.08.2021 byli pro ověření zápisu zvoleni Milan Linhart a Mgr. Lucie
Miřátská. Zprávu přednesla Mgr. Lucie Miřátská.
Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 19. 08. 2021 nebyly vzneseny žádné
námitky, starostka prohlásila zápis ze dne 19. 08. 2021 za schválený.

Jmenování nových ověřovatelů:
Novými ověřovateli byli jmenováni Petr Marek a Petr Novák

Zapisovatelem byla jmenována:

Bc. Lenka Neumannová
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1.

ÚVOD

2.

FINANCE

Veřejnoprávní kontrola ŽS a MŠ za 1. pololetí roku 2021
Na základě pověření zřizovatele a dle plánu veřejnosprávních kontrol byla 1. 7. 2021
provedena kontrola ZŠ a MŠ Chotusice. Předmětem kontroly bylo výběrové přezkoušení
informací

obsažených

v

období

01.01.2021

–

30.06.2021,

hodnocení

souladu

hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému,
rozpočtového procesu a kontrola čerpání finančních prostředků.
Hlasování o schválení Protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Chotusice ze
dne 1.7.2021:
6–0–0
Veřejnosprávní kontrola SDH Chotusice
Na základě pověření starostky byla dne 13. 09. 2021 byla provedena veřejnosprávní
kontrola SDH Chotusice za období od 11.01.2021 – 30.06.2021. Předmětem kontroly
bylo čerpání poskytnutých finančních prostředků na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy chválené ZO dne 30. 03. 2021, usnesením č. 19/2021.
Hlasování o schválení Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly SDH Chotusice:
6–0–0

Rozšíření služeb v rámci hospodářské činnosti:
Záměrem účetní jednotky Obce Chotusice je vést služby Pošty Partner, Zásilkovny,
Sazky, prodej tisku, papírenského, drogistického a obdobného zboží, reklamních a
propagačních předmětů ve vedlejší hospodářské činnosti.
Prodej tisku a časopisů od PNS je v jednání, Kupní smlouvu o dodávkách tisku předloží
PNS. Z časových důvodů ZO pověřuje pí starostku k jednání o smluvních podmínkách a
uzavření smlouvy s PNS. Obdobně bude pí starostka postupovat při uzavírání
případných dalších smluv na dodávky ostatního zboží.
Smlouvy uzavřené po 20.9.2021 budou předloženy ZO na příštím zasedání ZO.
Pravidla evidence a účtování těchto činností budou upravena aktualizací vnitro
organizační směrnice k zajištění účetnictví č.2/2016.
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Hlasování o schválení záměru Obce Chotusice je vést služby Pošty Partner, Zásilkovny,
Sazky, prodej tisku, papírenského, drogistického a obdobného zboží, reklamních a
propagačních předmětů ve vedlejší hospodářské činnosti:
6–0–0

3.

SMLOUVY

Smlouva o zajištění služeb pro Českou Poštu, s.p. číslo 2021/06938
Smlouva o zajištění poskytování služeb České pošty prostřednictvím provozovny Pošty
Partner, kterou bude provozovat Obec Chotusice od 1.10.2021 obsahuje smluvní
podmínky
Hlasování o schválení Smlouvy pro zajištění služeb pro ČP, s.p. č.2021/06938:
6–0–0

Smlouva o obstarávání služeb SAZKA, a.s.
Smlouva o obstarávání služeb SAZKA, a.s.Partnerem (Obcí Chotusice).
Hlasování o schválení Smlouvy pro obstarávání služeb SAZKA, a.s. (Příchod pana Josefa
Krupičky v 18:30):
7–0–0

Kupní smlouva na nemovitou věc - pozemek č. 194/5 v k. ú. Chotusice
Záměr na prodej pozemku č. 194/5 v k. ú. Chotusice byl schválen ZO dne 19.08.2021
usnesením č. 67/2021 a zveřejněn dne 24. 08. 2021 do 17. 09. 2021. Na základě toho
byla předložena Kupní smlouva na nemovitou věc.
Hlasování o schválení Kupní smlouvy na nemovitou věc - prodej pozemku č. 194/5 v k. ú.
Chotusice:
7–0–0

Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 651/022/2021 o veřejných službách cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkou osobní dopravou dle zákona č.
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů
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Společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. zaslala Dodatek č. 1 k

Smlouvě č.

651/022/2021. Vzhledem ke změně dopravní obslužnosti v dané obci se tímto dodatkem
mění i úhrada prokazatelné ztráty.
Hlasování o Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 651/022/2021 o veřejných službách cestujících
k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010
Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů:
7–0–0

4.

Pošta Partner - pojištění

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s organizačními podmínkami ukončení a předání
provozovny Pošty Partner. V souvislosti se zahájením nových činností Obce a smluvními
požadavky České pošty s.p. byla revidována stávající pojistná smlouva s pojišťovnou
Kooperativa a navýšeny horní hranice plnění u základního živelního pojištění a
doplňkového živelního pojištění.
Hlasování o aktualizaci stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa s platností od
1.10.2021:
7–0–0

5.

Různé

Spolupráce na oslavách Bitvy u Chotusice roce 2022
V souvislosti plánovanými oslavami výročí bitvy u Chotusic v roce 2022 oslovil Muzejní a
vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ naši Obec s žádostí o finanční spolupráci na
projektu Tematická a putovní expozice k 280. výročí bitvy u Chotusic.
Hlasování o finanční spolupráci na projektu Tematická a putovní expozice k 280. výročí
bitvy u Chotusic do výše 10. 000,- Kč
7–0–0

Nájemní smlouva o pronájmu obecního pozemku 5/2, k. ú. Chotusice
Záměr na pronájem obecního pozemku 5/2 v k. ú. Chotusice byl vyvěšen na úřední
desce obce Chotusice od 21. 6. 2021 do 13. 8. 2021. Usnesením č. 65/2021 a usnesením
č. 66/2021 ze dne 19. 08. 2021 ZO schválilo pronájem žadatelům panu D. Nocarovi a
manželům Lilkovým. Byly zpracovány návrhy Nájemních smluv na pronájem pozemku,
smlouvy nejsou dosud podepsány. Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, kdy nelze
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přesně určit hranice dotčeného pozemku č. 5/2, jehož části jsou předmětem pronájmu,
ZO navrhlo uzavřít nájemní smlouvy až po geometrickém zaměření.
Hlasování o zadání geometrického zaměření skutečných hranic pozemku 5/2 včetně
pozemků sousedních v k.ú. Chotusice a uzavření nájemních smluv až po přesném určení
hranic dotčených pozemků
7–0–0

Poskytnutí finančních darů obcím zasažených červencovým tornádem
Obec Chotusice poskytla na základě usnesení ZO č. 70/2021 ze dne 19.08.2021 finanční
částku 10.000,- Kč pro každou z obcí zasaženou červencovým tornádem. Jednalo se o
obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Lužice, Mikulčice. Město Hodonín – Pánov, dosud
nevrátilo smlouvu o finančním daru, proto nebylo 10.000,-Kč ještě zasláno. Všechny
z uvedených obcí děkují za poskytnutí daru.
Na vědomí

Pronájem klubovny pro ČSŽ Chotusice
ČSŽ Chotusice žádá o souhlas organizovat své schůze v obecních prostorách (klubovna,
zasedací místnost nebo knihovna). Výběr místa bude vždy dle konkrétní situace.
Hlasování o poskytnutí prostor ke schůzím ČSŽ Chotusice:
7–0–0

Rozpočtové opatření č. 6/2021
Viz. Příloha
Hlasování o přijetí rozpočtového opatření č. 6/2021:
7–0–0

Stavba kabin pro FK Chotusice 1932 z.s.
Pan Dušan Roubíček na dnešním zasedání osobně informoval o vyvíjející se situací kolem
žádosti o dotaci na stavbu kabin pro FK Chotusice 1932 z.s.
Současně přišel s návrhem na rekonstrukci diváckého zázemí, s návrhem tribuny, která
by mohla být postavena a s vysvětlením, za jakých podmínek by mohlo dojít k přidělení
dotace na tuto výstavbu.
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Obec prověří informace a podmínky žádosti o dotaci. Zváží, zda by o dotaci na tribunu
mohla zažádat přímo Obec a jaké jsou podmínky a další náležitosti pro získání dotace.
Na vědomí

6.

DISKUZE

Poděkování Obci
Sbor dobrovolných hasičů Chotusice děkuje prostřednictví pana Milana Linharta za
zakoupení přívěsného vozíku. Dále pan Linhart vznáší dotaz, jaký text a logo bude na
vozíku uvedeno. Po přezkoumání možností bude upřesněna odpověď.
Poděkování Sboru dobrovolných hasičů Chotusice
Obec Chotusice děkuje členům SDH Chotusice za zpracování dřeva pro ZŠ a MŠ
Chotusice.
Příprava a zajištění čarodějnic konané 27. 9. 2021
Proběhla rekapitulace příprav a zajištění akce Pálení čarodějnic. Bylo domluveno, že
v případě deště bude akce zrušena nebo případně částečně přesunuta do sokolovny.
Místní rozhlas – hlášení konaného fotbalového utkání
V souvislosti s diskuzí o fotbalových kabinách a plánované tribuně bylo navrhnuto
předem vyhlásit konané fotbalové utkání místním rozhlasem. Záměrem oznamování
zápasů je zvýšení návštěvnosti. Paní starostka souhlasila, že konaní fotbalového utkání
vyhlásí, na základě předem zaslaného textu hlášení.
Ples MS Chotusice
Pan Milan Louda dal na vědomí, že myslivecký ples pořádaný MS Chotusice je plánovaný
na 21. ledna 2022.
Čert a Mikuláš pro děti
Paní starostka navrhla, že akce pro děti Čert a Mikuláš by se mohla uskutečnit 7. 12
.2021. Vše se však bude odvíjet od vyhlášení aktuálních vládních hygienicko epidemiologických opatřeních.
Zajištění prodeje pečiva
Po dobu uzavření místního obchodu bude prodej pečiva zajišťovat provozovna Salix.
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7.

ZÁVĚR
Návrh usnesení ze ZO dne 20.09.2021:

Usnesením č. 86/2021 ZO Chotusice schvaluje Protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole ZŠ a MŠ Chotusice ze dne 1.7.2021.
Usnesením č. 87/2021 ZO Chotusice schvaluje Protokol o výsledku veřejnosprávní
kontroly SDH Chotusice ze dne 13.9.2021.
Usnesením č. 88/2021 ZO Chotusice schvaluje záměr Obce Chotusice vést služby Pošty
Partner, Zásilkovny, Sazky, prodej tisku, papírenského, drogistického a obdobného zboží,
reklamních a propagačních předmětů ve vedlejší hospodářské činnosti.
Usnesením č. 89/2021 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu pro zajištění služeb pro
Českou poštu č.2021/06938.
Usnesením č. 90/2021 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu pro obstarávání služeb
SAZKA, a.s.
Usnesením č. 91/2021 ZO Chotusice schvaluje Kupní smlouvu na nemovitou věc prodej pozemku č. 194/5 v k. ú. Chotusice.
Usnesením

č.

92/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě č.

651/022/2021 o veřejných službách cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
Usnesením č. 93/2021 ZO Chotusice aktualizaci stávající pojistné smlouvy pro pojištění
majetku a odpovědnosti s pojišťovnou Kooperativa od 1.10.2021.
Usnesením č. 94/2021 ZO Chotusice schvaluje finanční spolupráci na projektu
Tematická a putovní expozice k 280. výročí bitvy u Chotusic do výše 10. 000,- Kč.
Usnesením č. 95/2021 ZO Chotusice schvaluje zaměření skutečných hranic pozemku
5/2 a pozemků sousedních, všechny v k. ú. Chotusice a uzavření nájemních smluv až
po přesném určení hranic dotčených pozemků.
Usnesením č. 96/2021 ZO Chotusice schvaluje poskytnutí prostorů ke schůzím ČSŽ
Chotusice.
Usnesením č. 97/2021 ZO Chotusice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021.
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Bc. Ludmila Zimová Lehetová
starostka Obce Chotusice
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