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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 13.12.2021 

 

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

zasedání řídil. 

Řádně omluveni: Bc. Ludmila Zimová Lehetová – nemoc, Mgr. Lucie Miřátská – lékař, 

Dále přítomni: Hana Nováková, Hana Všetečková 

Zahájení:  provedl místostarosta obce v 17:30 hodin v kanceláři starostky obce. Přivítal 

5 členů zastupitelstva a další přítomné, a zasedání označil za usnášení 

schopné. 

Místostarosta obce přednesl program zasedání: 

Program: 

1. Úvod 

2. Finance 

3. Smlouvy 

4. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

5 – 0 – 0    

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 1.11.2021 byli pro ověření zápisu zvoleni Milan Linhart a Milan Louda, 

zprávu přednesl Milan Linhart. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 1.11.2021 nebyly vzneseny žádné 

námitky, místostarosta prohlásil zápis ze dne 1.11.2021 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:  

Novými ověřovateli byli jmenováni Josef Krupička a Petr Novák. 

 

Zapisovatelem byla jmenována: Hana Všetečková 
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1. ÚVOD 

2. FINANCE 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Chotusice na období 2022 – 2026 

Viz. příloha 

Hlasování o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Chotusice na období 2022 – 

2026: 

5 – 0 – 0 

 

Rozpočet obce na rok 2022 

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2022 bude 

kryt financováním z prostředků hospodaření předcházejících let. Dále v roce 2022 bude 

splátka úvěru ve výši 122.000,-Kč, splátka úroků je zahrnuta v běžných výdajích. 

Přílohou rozpočtu je odhad výnosů a nákladů hospodářské činnosti obce na rok 2022 a 

stanovení závazných ukazatelů rozpočtu 2022. 

Hlasování o schválení Rozpočtu obce na rok 2022: 

5 – 0 – 0 

 

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2022 – 2023 

Viz. příloha 

Hlasování o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2022 – 2023: 

5 – 0 – 0 

 

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace je vyrovnaný 8.612.000,-Kč ve výnosech a 

nákladech. Dotace obce na provozní náklady příspěvkové organizace na rok 2022 je 

700.000,-Kč. 

Hlasování o schválení Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022: 

5 – 0 – 0 

 

3. SMLOUVY 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02/2020 o převzetí a upravení kalů z čištění 

komunálních vod z ČOV Chotusice bez kalové koncovky 
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Dodatek mezi Obcí Chotusice a Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a. s. 

upravuje od 1.1.2022 cenu za převzetí a upravení kalů na ČOV, která činí 500 Kč/m3 

Hlasování o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02/2020 o převzetí a upravení kalů z 

čištění komunálních vod z ČOV Chotusice bez kalové koncovky: 

5 – 0 – 0  

 

Darovací smlouva na dar Zvoničky mezi obdarovanou Obcí Chotusice a dárci Ing. 

Petrem Hobzou a Lubošem Melcrem 

Darovací smlouva upravuje práva a povinnosti dárců a obdarovaných. Dárci darují dar 

Zvoničky včetně jejího příslušenství v hodnotě 80 000,- Kč, bez jakéhokoliv nároku na 

jakékoliv protiplnění ze strany obdarovaného. Obdarovaná Obec dar přijímá. 

Hlasování o schválení Darovací smlouvy na dar Zvoničky mezi Obcí Chotusice a dárci Ing. 

Petrem Hobzou a Lubošem Melcrem: 

5 – 0 – 0  

 

Darovací smlouva na dar mezi obdarovanou ZŠ a MŠ Chotusice a dárcem Lípa pro 

venkov, z.s. 

Na základě Darovací smlouvy ze dne 24.8.2021 mezi obdarovanou ZŠ a MŠ Chotusice a 

dárcem Lípa pro venkov, z.s., Zbraslavice IČ: 27035565 byl poskytnut dar neinvestičního 

charakteru v celkové hodnotě 81 381,- Kč. Jmenný seznam darů včetně jejich cen je 

uveden v příloze Darovací smlouvy. 

Hlasování o souhlasu zřizovatele s přijetím nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ a 

MŠ Chotusice, IČ: 70988277, učební pomůcky v celkové hodnotě 81 381,- Kč na základě 

Darovací smlouvy:  

5 – 0 – 0  

 

4. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 1/2021 A Č. 2/2021 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství: 

5 – 0 – 0  
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

 

5. RŮZNÉ 

Placené volno jako motivace a benefit za očkování proti Covidu-19 

Na základě doporučení vlády ČR publikovaného MV ČR starostka Obce uděluje 2 dny 

placeného volna navíc zaměstnancům Obce, jako benefit těm, kteří absolvovali v roce 

2021 očkování proti Covidu-19. 

ZO bere na vědomí. 

 

Vizualizace rekonstrukce fasády budovy OÚ Chotusice 

Byl předložen návrh vizualizace rekonstrukce fasády budovy OÚ, který byl konzultován s 

Národním památkových ústavem. Případné připomínky projektant do návrhu vizualizace 

zapracuje. Vizualizace viz. příloha. 

Hlasování o schválení návrhu rekonstrukce fasády budovy OÚ Chotusice: 

5 – 0 – 0  

 

6. DISKUZE 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce byl navržen na 28.12. 2021. 

 

Pan Milan Linhart navrhl řešit tlak vody ve vrchní části obce. 

 

Pan Petr Marek navrhl opravu autobusových zastávek.  

 

Pan Milan Louda navrhl osvětlit a zvelebit prostranství před místním obchodem.  

 

 

 

7. ZÁVĚR 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno místostarostou Milanem Linhartem v 18:45 

hodin. 
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Návrh usnesení ze ZO dne 13.12.2021: 

Usnesením č. 106/2021 ZO Chotusice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Chotusice na období 2022 – 2026. 

Usnesením č. 107/2021 ZO Chotusice schvaluje Rozpočet obce Chotusice na rok 2022. 

Usnesením č. 108/2021 ZO Chotusice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 

Chotusice na období 2022 – 2023. 

Usnesením č. 109/2021 ZO Chotusice schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Chotusice na rok 

2022. 

Usnesením č. 110/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02/2020 o 

převzetí a upravení kalů z čištění komunálních vod z ČOV Chotusice bez kalové 

koncovky. 

Usnesením č. 111/2021 ZO Chotusice schvaluje Darovací smlouvu na dar Zvoničky 

mezi obdarovanou obcí Chotusice a dárci Ing. Petrem Hobzou a Lubošem Melcrem.  

Usnesením č. 112/2021 ZO Chotusice uděluje souhlas zřizovatele s přijetím 

nepeněžního věcného účelového daru pro ZŠ a MŠ Chotusice, IČ: 70988277, učební 

pomůcky v celkové hodnotě 81 381,- Kč na základě Darovací smlouvy od dárce Lípa ro 

venkov, z.s. Zbraslavice IČ: 27035565. 

Usnesením č. 113/2021 ZO Chotusice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Usnesením č. 114/2021 ZO Chotusice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Milan Linhart 

místostarosta Obce Chotusice 

 


