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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 28.12.2021 

Přítomni:  Petr Novák, Petr Marek, Mgr. Lucie Miřátská, Josef Krupička, Milan Linhart, 

Bc. Ludmila Zimová Lehetová, která celé zasedání řídila. 

Řádně omluveni: Milan Louda – pracovní důvody 

Dále přítomni: Hana Nováková, Hana Všetečková, Lenka Neumannová 

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

Přivítala 6 členů zastupitelstva a další přítomné, a zasedání označila 

za usnášení schopné. 

Starostka obce přednesla program zasedání: 

Program: 

1. Úvod 

2. Finance 

3. Smlouvy 

4. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2022 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Hlasování o přijetí tohoto programu: 

6 – 0 – 0    

 

Zpráva ověřovatelů:  

Na zasedání ve dne 13.12.2021 byli pro ověření zápisu zvoleni Josef Krupička a 

Petr Novák, zprávu přednesl Petr Novák. 

Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze dne 13.12.2021 nebyly vzneseny 

žádné námitky, starostka prohlásila zápis ze dne 13.12.2021 za schválený. 

 

Jmenování nových ověřovatelů:  

Novými ověřovateli byli jmenováni Mgr. Lucie Miřátská a Petr Marek. 

Zapisovatelem byla jmenována: Bc. Lenka Neumannová 
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1. ÚVOD 

2. FINANCE 

Zápis o výsledku jednání finančního výboru dne 01. 12. 2021 

Finanční výbor provedl dne 1.12.2021 kontrolu plnění plateb místních poplatků za rok 

2021. Pro kontrolu byly použity Předpisné seznamy poplatků za období 01-04/2021, 

platby v účetním deníku. Zároveň byla provedena kontrola obecně závazných vyhlášek 

zveřejněných na internetových stránkách obce v sekci Vyhlášky.  

Hlasování o schválení Zápisu o výsledku jednání finančního výboru dne 01. 12. 2021: 

6 – 0 – 0 

 

Zápis o výsledku jednání kontrolního výboru dne 27.12.2021 

Kontrolní výbor provedl dne 27.12.2021 kontrolu plnění vybraných přijatých usnesení 

ZO za období 06-12/2021. Ke kontrolovaným přijatým usnesením nebylo vzneseno 

námitek.  

Hlasování o schválení Zápisu o výsledku jednání kontrolního výboru dne 27.12.2021: 

6 – 0 – 0 

 

Rozpočtové opatření č. 8/2021 

Viz. příloha 

Hlasování o schválení Rozpočtového opatření č. 8/2021: 

6 – 0 – 0 

 

 

3. SMLOUVY 

Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. S/1000295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu 

a uložení tuhého komunálního odpadu 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předložila Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 

S/1000295/05325019/001/2007, kterým se upravuje cena za zajištění odvozu a uložení 

tuhého komunálního odpadu. 

Hlasování o schválení Dodatku č. 13 ke smlouvě č. S/1000295/05325019/001/2007 na 

zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu: 

6 – 0 – 0  
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Dodatek č. 22 ke Smlouvě č. S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu 

separovaného odpadu 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předložila Dodatek č. 22 ke Smlouvě č. 

S/100295/05325019/002/2007, kterým se upravuje cena na zajištění odvozu 

separovaného odpadu 

Hlasování o schválení Dodatku č. 22 ke Smlouvě č. S/100295/05325019/002/2007 na 

zajištění odvozu separovaného odpadu: 

6 – 0 – 0  

 

4. CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2022 

Cena vody nakupované od VHS Vrchlice – Maleč, a. s. od 1. 1. 2022 

VHS Vrchlice – Maleč a. s. oznámila dne 2.12.2021 zvýšení ceny za vodu v roce 2022. Od 

1.1.2022 bude pro Obec Chotusice účtována cena  bez DPH 23,97 Kč za 1 m3, tj. 26,37 

Kč s DPH 10%. V roce 2021 byla cena 23,90 Kč bez DPH za 1 m3. 

Na vědomí. 

 

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací pro roky 2022 - 2031 

Hlasování o schválení Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací pro roky 2022 – 

2031: 

6 – 0 – 0  

 

Cena vodného a stočného od 1.1.2022 

Byla provedena plánová kalkulace ceny vody pro kalendářní rok 2022. V kalkulaci pro 

výpočet vodného a stočného byly použity náklady na provoz vodovodu a kanalizace v roce 

2021. V ceně stočného se promítlo zdražení elektrické energie na provoz ČOV. 

Od 1.1. 2022 se mění cena vodného a stočného: 

 vodné: 33,64 Kč bez DPH 37,- Kč s DPH, pevná složka zůstává nezměněna: 396,- 

Kč bez DPH, 479,16 Kč s DPH 

 stočné: 26,50 Kč bez DPH, 29,15 s DPH  

Hlasování o schválení ceny vodného 33,64 Kč bez DPH, PS 396,- Kč, stočného 26,50 Kč 

bez DPH od 1.1.2022: 

6 – 0 – 0   
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5. RŮZNÉ 

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS 

Byl přeložen návrh na podání žádosti o dotaci z Programu 2022 ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na dovybavení JSDH Chotusice osobními 

prostředky a protipovodňovými pytli. Požadovaná dotace ve výši 78.112,- Kč, spoluúčast 

20% ve výši 19.528,- Kč. Celková výše projektu je 97.640,- Kč. 

Hlasovaní o schválení podání Žádosti o dotaci z Programu 2022 ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a služek IZS vy výši 78.112 Kč, se spoluúčastí Obce 20% ve 

výši 19.528 Kč: 

6 – 0 – 0  

 

Poděkování od Obec Lužice a Obce Hrušky 

Obec Lužice a Obec Hrušky, které byly zasaženy ničivým tornádem, zaslaly děkovný 

dopis za pomoc při vypořádání se s jejich nelehkou situací. 

Na vědomí. 

 

Žádost ZŠ a MŠ Chotusice 
 

PO ZŠ a MŠ Chotusice požádala zřizovatele Obec Chotusice v souladu se zákonem 

č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, o souhlas s použitím rezervního fondu ve výši 

73.528,09Kč na nákup výukových počítačů pro žáky. 

Hlasovaní o schválení použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Chotusice ve výši 73.528,09 Kč, na 

nákup výukových počítačů pro žáky: 

6 – 0 – 0  

 

Žádost o pronájmu nebytového prostoru – MUDr. Kamila Vančurová, Praktik 

Žehušice, s. r. o 

Paní Mudr. Kamila Vančurová požádala o pronájem nebytových prostor – ordinace od 

1.3.2022 na firmu Praktik Žehušice s.r.o. IČO:14016565. Bude zveřejněn záměr na 

pronájem nebytových prostor – ordinace (za budovou OÚ Chotusice) 

Hlasování o zveřejnění Záměru na pronájem nebytových prostor za účelem provozování 

ordinace praktického lékaře od 1.3.2022: 

6 – 0 – 0  
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Záměr na pronájem pozemků č. 2340/13 o výměře 92m2 a č. 2340/17 o výměře 

18 142m2 , vše v k. ú. Čáslav za účelem zemědělského využití 

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy bude zveřejněn záměr na pronájem pozemků č. 

2340/13 o výměře 92m2 a č. 2340/17 o výměře 18 142m2, vše v k. ú. Čáslav za účelem 

zemědělského využití, s přednostním právem stávajícímu pachtýři.  

Hlasování o zveřejnění  Záměru na pronájem pozemků č. 2340/13 o výměře 92m2 a č. 

2340/17 o výměře 18 142m2, vše v k. ú. Čáslav za účelem zemědělského využití, 

s přednostním právem stávajícímu pachtýři: 

6 – 0 – 0   

 

Novoroční sbírka obce Chotusice 
 
Vzhledem ke stále zhoršené epidemiologické situaci se tradiční Novoroční sbírka Obce 

Chotusice bude pořádat jinou formou, než jako doposud. Kasička, do které občané 

budou moci přispět bude umístěna v budově obecního úřadu, na Poště. Výtěžek z této 

sbírky bude použit na nákup informačního panelu pro Obec Chotusice. 

Sbírka bude zahájena na Tři krále dne 6.1.2022 a ukončena 31.1.2022. 

Hlasování o schválení pořádání Novoroční sbírky určenou na nákup informačního panelu 

pro obec Chotusice: 

6 - 0 – 0  

 

6. DISKUZE 

Pan Petr Marek ohodnotil umístění nových odpadkových košů v obci. V případě potřeby 

se koše dají přemístit na jiné místo.  

 

Pan Milan Linhart zmínil, že stav některých částí chodníků obce je špatný a je nutná 

oprava (u stávajících betonových chodníků) nebo celková rekonstrukce (v části „od 

zrcadla“ dolů „Ke Kalinům“).  Stejně tak, jako je nutná oprava parkoviště před obchodem. 

Zastupitelé se dohodli, že osloví stavebníka ZOČ Stavby, s.r.o., s žádostí o předběžnou 

cenovou nabídku na opravu betonových chodníků, parkoviště před obchodem a 

chodníku „od zrcadla ke Kalinům“ 

Hlasování o Žádosti o předběžnou cenovou nabídku na opravu betonových chodníků pro 

ZOČ Stavby, s.r.o.. 

6 – 0 – 0   
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Hlasování o Žádosti o cenovou nabídku na rekonstrukci chodníku v části „od zrcadla“ dolů 

„Ke Kalinům“ a cenovou nabídku na rekonstrukci parkoviště před obchodem pro ZOČ 

Stavby, s.r.o.. 

6 – 0 – 0  

 

 

7. ZÁVĚR 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno starostkou obce Bc. Ludmilou Zimovou Lehetovou 

v 18:30. 

 

 

Návrh usnesení ze ZO dne 13.12.2021: 

Usnesením č. 115/2021 ZO Chotusice schvaluje Zápis o výsledku jednání finančního 

výboru dne 01. 12. 2021. 

Usnesením č. 116/2021 ZO Chotusice schvaluje Zápis o výsledku jednání kontrolního 

výboru dne 27.12.2021. 

Usnesením č. 117/2021 ZO Chotusice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021. 

Usnesením č. 118/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 

S/1000295/05325019/001/2007 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního 

odpadu. 

Usnesením č. 119/2021 ZO Chotusice schvaluje Dodatek č. 22 ke Smlouvě č. 

S/100295/05325019/002/2007 na zajištění odvozu separovaného odpadu. 

Usnesením č. 120/2021 ZO Chotusice schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a 

kanalizací pro roky 2022 – 2031. 

Usnesením č. 121/2021 ZO Chotusice schvaluje cenu vodného 33,64 Kč bez DPH, PS 

396,- Kč, a stočného 26,50 Kč bez DPH od 1.1.2022. 

Usnesením č. 122/2021 ZO Chotusice schvaluje Žádost o dotaci z Programu 2022 ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS vy výši 78.112 Kč, se 

spoluúčastí Obce 20% ve výši 19.528 Kč. Celková výše projektu je 97.640,- Kč. 

Usnesením č. 123/2021 ZO Chotusice schvaluje použití rezervního fondu ZŠ a MŠ 

Chotusice ve výši 73.528,09Kč ve 12/2021 na nákup výukových počítačů pro žáky. 

Usnesením č. 124/2021 ZO Chotusice schvaluje zveřejnění Záměru na pronájem 

nebytových prostor za účelem provozování ordinace praktického lékaře od 1.3.2022. 
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Usnesením č. 125/2021 ZO Chotusice schvaluje o zveřejnění Záměru na pronájem 

pozemků č. 2340/13 o výměře 92m2 a č. 2340/17 o výměře 18 142m2, vše v k. ú. 

Čáslav za účelem zemědělského využití, s přednostním právem stávajícímu pachtýři. 

Usnesením č. 126/2021 ZO Chotusice schvaluje pořádání Novoroční sbírky určenou na 

nákup informačního panelu pro obec Chotusice 

Usnesením č. 127/2021 ZO Chotusice schvaluje Žádost o předběžnou cenovou nabídku 

na opravu betonových chodníků pro ZOČ Stavby, s.r.o. 

Usnesením č. 128/2021 ZO Chotusice schvaluje Žádost o cenovou nabídku na 

rekonstrukci chodníku v části „od zrcadla“ dolů „Ke Kalinům“ a cenovou nabídku na 

rekonstrukci parkoviště před obchodem pro ZOČ Stavby, s.r.o.. 

 

 

 

 

 

Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

starostka Obce Chotusice 

 


