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Zápis 2. veřejného zasedání, volebního období 2010 – 2014, zastupitelstva obce Chotěšov, 
konaného dne 15.12.2010 od 18.00 hod. v zasedání místnosti Obecního úřadu v Chotěšově. 

 
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo zveřejněno 3.12.2010 
 
Přítomno dle  prezenční listiny      9         členů zastupitelstva obce. 
 
Starosta obec přivítal přítomné a jmenoval : 
 
Zapisovatelku :   pí. Drátovníková 
 
Návrh na usnesení: p. Heřmanský a Krajčovič 
 
 
Ověřitelé zápisu: p.Prošek a pí. Voláková I. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce jmenuje zapisovatelku pí. Drátovníkovou, ověřitele zápisu p.Proška a pí 
Volákovou  a navrhovatele usnesení p.Heřmanského a Krajčoviče.                                                                                                           
 
 
Výsledek hlasování:   Pro:       9                   Proti:         0                Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 1 bylo přijato . 
 
 
Předsedající pan starosta přednesl návrh programu zasedání tak jak byl zveřejněn: 
 

- Úvod 
- Zpráva o činnosti od minulého zasedání  
- Rozpočtové provizorium na období 1. – 3. 2011 
- Rozpočtové opatření 12/2010 
- Smlouvy uzavírané obcí 
- Závěr 

 
Po předneseném návrhu programu se pan starosta dotázal přítomných zda mají připomínku, 
nebo chtějí doplnit či změnit návrh. Nikdo nechtěl a proto dal hlasovat o programu zasedání 
jak bylo předneseno. 
 
Výsledek hlasování:    Pro:          9                    Proti            0             Zdrželo se hl.: 0 
 
 
Usnesení č. 2 bylo přijato. 
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Dále bylo pokračováno zprávou o činnosti a ta se týkala těchto záležitostí: 
 

- V důsledku přemístění pracoviště PF ČR do Teplic se i některé záležitosti snad 
pohnuly ku předu ve věci převodů pozemků na k.ú. Chotěšov u Vrbičan. Jednotlivé 
záležitosti budou projednány v bodě programu smlouvy uzavírané obcí. 

-  Příprava rozpočtového provizoria. Tato důležitá záležitost byla projednána ve 
finančním výboru tak, aby byla zveřejněna a následně mohla být projednána 
v Zastupitelstvu obce a platila do následujícího období 1. – 3. 20011. 

- Rozpočtové opatření 12/2010. Opatření se týká záležitostí známých ke dni projednání. 
Ostatní případné změny v rozpočtu budou projednány na příštím veřejném zasedání. 
Viz. příloha. 

- Výhled pro rok 2011. Výhled se týká zejména možných žádostí o dotace pro rok 2011.  
Tzn. schválení zajištění finančních prostředků na spoluúčast. Jedná se o pokračování 
rekonstrukce Chodníků v ulici Na Výsluní a možné výměny oken na budově č.p. 13. 

- Závěr roku a kulturní akce.  Z organizačních důvodů se nekonala tradiční nadílka. Je 
nutno poděkovat za nadílku organizovanou TJ Sokol Chotěšov. Kolekce pro děti se 
zajistily. Příspěvek důchodcům se zajistil také a tak zůstává zajistit Silvestra.  Bude 
jako každoročně zajištěn Ohňostroj s přípitkem. 

- Dokončení kanalizace pro RD I. Proběhla u obce kontrola ze strany poskytovatel 
dotace. Závěrečná zpráva je v závěru zpracování čeká se na vydání kolaudačních 
dokladů ze strany ŽP v Lovosicích.  

-     Žádost o změnu názvu ulice JAMAJSKÉ nám . na název ulice Luční.  Tzn. Změnu        
původního rozhodnutí zrušením usnesení č. 26/6. 

 
Pan starosta se dotázal zda chce někdo něco konkrétněji  projednat, zdůvodnit nebo má 
připomínku?  Nikdo neměl a proto bylo přistoupeno přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 3:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:                9                  Proti:          9                  Zdrželo se hl.: 0 
 
Usnesení č. 3 bylo přijato .  
 
Návrh č. 4. Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.  26/6   a rozhodlo o názvu ulice Luční v celé 
délce včetně prostranství p.č. 705/5. 
 
Výsledek hl:        Pro:  8                       Proti:                  0             Zdrželo se hl.:   1 
 
Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
Hospodaření obce za období 1. – 11.2010.  Podkladem pro jednání byla FIN 1. – 11. 2010, 
která byla k nahlédnutí přítomným v tištěné podobě. Pan starosta probíral jednotlivé položky 
příjmové tak výdajové stránky rozpočtu a současně upozorňoval na jednotlivé položky, u 
kterých nutno provést rozpočtovou změnu dle podkladů od paní účetní. 
 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Nikdo neměl a tak bylo 
přistoupeno k přijímání usnesení. 
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Návrh usnesení č. 5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za období 1. – 11.2010. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:          9                      Proti:          0                    Zdrželo se hl.: 0 
 
Usnesení č. 5 bylo přijato . 
 
Rozpočtové opatření 12/2010.  Na základě již avizované nutnosti změnit některé položky 
v čerpání rozpočtu, které byly zdůvodněny již v minulém bodě jednání a dle přílohy 
jednotlivých položek, které byly k dispozici i v písemné podobě přítomným. Pan starosta se 
dotázal  zda má někdo připomínku. Nikdo  neměl a proto přistoupil k hlasování. 
 
Návrh usnesení č. 6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 12/2010. 
 
Výsledek hlasování:    Pro:          9                      Proti.          0                    Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 
 
Dále pak bylo přistoupeno k projednávání dalšího bodu programu a to Smluv uzavíraných 
obcí. 
 
Pan starosta upozornil, že bude o každé záležitosti jednáno zvlášť a dle potřeby přijímáno 
usnesení. 
 

- uzavření smlouvy s PF ČR na převod pozemků v rámci privatizačního projektu tj. cest, 
které jsou v KN uvedeny jako cesty a byly vedeny jako cesty minulosti. Viz. již 
schválená žádost o převod. Toto je formace o stavu věci. Jakmile dojde k převodu 
bude v rámci probíhající akce kanalizace RD I. S dodavatelem stavby jako dodatku ke 
smlouvě. Provedena oprava propustku v rámci odvádění dešťových vod.  Jedná se o 
havarijní stav.   

- Aktualizace stavu žádosti o bezúplatný převod částí pozemků st. p. č. 1/1, ½, 1/3. 
Pracoviště v Teplicích se podivuje tomu, že celá záležitost se trvá již deset let a proto 
dojde k aktualizaci dat a prověření možnosti převodu.  

- Aktualizace žádosti o bezúplatný převod st.p.č. 204 (pozemek pod domkem užívaný 
Anténní farmou mládeže. Nemělo by nic bránit převodu. Pravděpodobný termín 
uzavření smlouvy 01/2011. 

- Zamítnutí žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 715/9. Tento pozemek  navazuje 
na st. p.č. 204 a bezprostředně s ním souvisí neboť se na něm nachází stavby jako 
přístupový chodník, oplocení, žumpa a rozvody NN a slaboproudu.  Těchto důvodů je 
nutno žádost změnit na žádost o úplatný převod na pozemek související a současně 
požádat o pronájem tohoto pozemku. Dojde tím k vyřešení majetkových záležitostí.  

 
- Přijetí daru od Ústeckého kraje.  Na základě již dřívějších ujednání máme projednat 

přijetí daru od Ústeckého kraje. Jedná se o čerpací stanici odpadních vod, kanalizační 
výtlak v délce 349 m a gravitační kanalizaci délce 190 m.  
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- Úplatné a bezúplatné převody pozemků od Pozemkového fondu ČR zejména po 
převodu cest a v souvislosti se změnou č. 2 ÚPD obce. 

- Finanční dar  za dlouholeté působení v zastupitelstvu pro pana Jana Heřmanského 
8.000,- a  8.000,-Kč pro pana Václava Hrdého. 

 
Pan starosta se dotázal zda má k projednávaným záležitostem někdo připomínky.  Nikdo 
neměl a tak bylo přistoupeno k přijímání usnesení. 
 

 
Návrh usnesení: 
 
Návrh č. 7. Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí zamítnutí žádosti o bezúplatný 
převod pozemku p.č. 715/9 k.ú. Chotěšov u Vrbičan. 
 
Výsledek hlasování:       pro:         9          Proti:          0          zdrželo se hl.: 0 
 
Usnesení č. 7 bylo přijato. 
 
Návrh č. 8. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje žádost o pronájem pozemku p.č. 715/9 
k.ú. Chotěšov u Vrbičan od PF ČR. 
 
Výsledek hlasování.   Pro:         9               Proti:          0              Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 8 bylo přijato.  
 
Návrh č. 9. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 715/9 
jako pozemku souvisejícího od PF ČR.  
 
Výsledek hlasování:         Pro:            9        Proti:              0            Zdrželo se hl.: 0 
 
Usnesení č. 9 bylo přijato. 
 
Návrh č. 10. Zastupitelstvo obce Chotěšov rozhodlo o přijetí daru od Ústeckého kraje a to: 
- čerpací stanice odpadních vod 
- kanalizačního výtlaku v délce 349 m 
- gravitační kanalizace v délce 190 m 

 
Výsledek hlasování:             Pro:        8              Proti.         0              Zdrželo se hl. 1 
 
Unesení č. 10  bylo přijato 
 
   Návrh č. 11.   Zastupitelstvo obce Chotěšov rozhodlo a schvaluje bezúplatný převod 
pozemků od Pozemkového fondu ČR celé nebo části p.č. 630/2, 62/3, 630/1, 705/6, 590/1, 
88/1, 626/3, 724/7, 715/2, 608/1, 619/2, 776, 590/2, 511/6, 511/17, 801/1, 773, 605/1, 503/4, 
100/2, 96/1, 93/9, 733/2, 786/4, 120/52. 
 
Výsledek hlasování:    Pro:            9                Proti:        0             Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 11 bylo přijato. 
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Návrh č. 12. Zastupitelstvo obce Chotěšov rozhodlo o poskytnutí finančního daru za 
dlouholeté působení v zastupitelstvu pro pana Jana Heřmanského 8.000,- a  8.000,-Kč pro 
pana Václava Hrdého. 
 
Výsledek hlasování:    Pro:            8                Proti:        0             Zdrželo se hl.:  1 
 
Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 
 
Diskuse:   
 
Pan František Volák se dotazoval, zda bude možno vyčistit strouhu za stodolami podle cesty 
za Razákovými 
Odpovídal pan starosta, že  to dáme do zápisu a budeme s tím počítat, jak počasí dovolí. 
 
Pan Jan Heřmanský poděkoval za sebe i pana Hrdého za ocenění odměnou a dotazoval se zda 
se bude něco dělat s mobilním signálem 
Odpovídal pan starosta, že již jedná o případném umístění buňky na OÚ 
 
Paní Petra Horáková informovala, že pan Weiss jí posílá SMS, že v Brozanské ulici nesvítí 
světlo. 
Reagoval pan starosta, že o závadě ví, je přerušen kabel , zřejmě nebude možné jiné 
provizorní řešení, než stávající kabel vykopat a natáhnout nový, což bude možné až počasí 
dovolí. 
 
Paní Irena Voláková se dotazovala proč není vánoční výzdoba jako v minulých letech. 
Odpovídal pan starosta, že ji neznámý vandal poškodil. 
 
 
 
 
Závěr:          Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc. 
Skončeno v 19,30   hod. 
 
V Chotěšově dne  17.12.2010 
Zapsala Věra Drátovníková 
 
Starosta obce Václav Starý 
 
Ověřitelé        Milan Prošek 
 
 
Ověřitel          Irena Voláová     
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Prezenční listina z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov konaného dne 

15.12. 2010  od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. 
 

Starý Václav…………………… 
 
Drátovníková Věra……………… 
 
Dlouhý Zb. ……………………… 
 
Rada Fr. ………………………… 
 
Prošek Milan……………………. 
 
Horáková P. ……………………… 
 
Voláková Irena……………………… 
 
Kraj čovič M. ……………………… 
 
Heřmanský J. …………………….. 
 
 
Hosté: 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………… 
 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………… 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………… 
 
……………………………………………. 
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