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1 Úvod  
 

V polovině roku 2020 byl vypracován dlouhodobý strategický dokument obce 

Chotěšov „Program rozvoje obce Chotěšov na období let 2020–2030“. Jedná se o dokument, 

který slouží k návrhu rozvojových projektů obce, přípravě rozpočtů na jednotlivé roky 

a možnosti čerpání dotací. Mimo jiné obsahuje i hlavní problémy obce a stanovuje jejich 

možná řešení. Program rozvoje obce slouží zastupitelstvu obce k urychlení rozhodovacích 

procesů a pomáhá jim držet směr k realizaci svých záměrů. K efektivnímu zpracování 

rozvojového dokumentu je důležitá zpětná vazba od občanů obce. Veřejně komunikovaný 

program rozvoje obce ulehčuje občanům orientaci v prioritách rozvoje obce  

a v činnosti zastupitelstva. Během měsíce června 2020 probíhalo mezi občany dotazníkové 

šetření, díky kterému měli občané možnost se k dokumentu vyjádřit v rámci jeho veřejného 

projednání. Návrh Plánu byl rozdán mezi občany 10. 11. 2020 s žádostí o připomínky k tomuto 

návrhu. Program rozvoje obce Chotěšov byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva obce dne 

26. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Cíle

Dopravní 
bezpečnost

Kultura
a

vzdělávání 

Volný čas
a 

sport
Podnikání 

a
infrastruktura

Bydlení 
a

životní 
prostředí

2 Plnění aktivit v rámci Programu rozvoje obce Chotěšov 
 

Průběžná monitorovací zpráva o plnění aktivit rozvojového dokumentu slouží ke 

shrnutí záměrů, které byly realizovány v prvním roce platnosti dokumentu. Předmětem 

hodnocení monitorovací zprávy je srovnání skutečného a plánovaného stavu. V předložených 

tabulkách je stav aktivit ke konci roku 2021.  

 

Monitorovací zpráva má za úkol: 

 shromažďovat informace o průběhu realizace aktivit, 

 upřesňovat informace o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit, 

 každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit, 

 1x ročně sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace PRO Chotěšov – 

jako podklad pro sestavení rozpočtu obce a rozpočtového výhledu obce, 

 vypracování komplexního zhodnocení PRO Chotěšov v roce 2025, jakožto 

podklad pro jeho aktualizaci. 
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2.1 Kultura a vzdělávání  
 

 

V září roku 2021 došlo ke zrušení zadávacího řízení na „Rekonstrukci kulturního domu 

v obci Chotěšov“ z vyskytnutí důvodů zvláštního zřetele (ekonomické důvody, pro které nelze 

po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 

zadavatel způsobil či nikoliv). Obec podala žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce kulturního 

domu v obci Chotěšov“ z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Předmětem 

veřejné zakázky byla rekonstrukce objektu, který je v současné době využívaný pro potřeby 

obecního úřadu a jeho účel by se změnil k poskytování kulturních služeb  

a neformálnímu styku občanů.  

Vysoutěžená nabídka na rekonstrukci byla 23.922.999,09,- Kč, což by pro obec 

znamenalo doplatit 13.922.999,09,- Kč z vlastních financí, jelikož dotace činila 10.000.000, - 

Kč. Z důvodu vysokých finančních nákladů došlo ke zrušení rekonstrukce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření: „Vybudování místa pro pořádání kulturních akcí“ 

„Výstavba kulturního domu“ 

Přestavba obecního objektu 

bývalé prodejny Levels na 

kulturní dům 

2021-2022 

Náklady 

         10.000.000 

Zdroj financování 

vlastní + externí 
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2.2 Volný čas a sport  
 

Opatření: „Rozšíření nabídky i kapacity pro sportovní lokality a volný čas v obci“ 

„Vybudovat dětské 

hřiště pro předškolní 

a školní mládež“ 
2021-2021 

Náklady 

2.000.000 

Zdroj financování 

vlastní + externí 

 

Obci byla poskytnuta dotace na revitalizaci dětského hřiště ve výši 1.433.163, - Kč. 

Předběžné náklady na obnovu dětského hřiště byly 1.910.557, - Kč, z čehož si obec původně 

měla doplatit 417.737, - Kč sama. Do výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště se 

přihlásila pouze společnost TEWIKO systems, s.r.o. Nabídnutá cena byla ve výši 2.032.937,82,- 

Kč, což pro obec znamenalo navýšení ceny o 6,58 % více (tj. o 122.380,82,- Kč). Celkový 

doplatek obce tedy vzrostl na částku 599.774,82,- Kč. Poskytnutá dotace po odečtení 

neuznatelných nákladů je ve výši 70 %. Zhotovitel naplánoval zahájení instalace herních prvků 

na dětské hřiště na začátku října 2021. Před zahájením prací bylo nutno provést úpravu území, 

která spočívala v odstranění starých herních prvků, demontáži oplocení, pokácení 2 ks bříz a 

srovnání terénu. Pro přípravné práce byla zvolena firma Lesunion, a.s.  
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Mimo cíle Programu rozvoje obce došlo k „Rekonstrukci vodní nádrže Chotěšov“. 

K realizaci byla podána žádost o dotaci, konkrétně „Rekonstrukce malých vodních nádrží“, 

kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství České republiky. Realizátorem projektu byla firma 

Kokoška Jan s.r.o. V rámci rekonstrukce došlo k: 

 rozšíření vjezdu do prostoru nádrže, 

 obložení betonové plochy u nádrže, 

 rozšíření prostoru nové lávky s doplněním o altánek, 

 opravení studánky u nádrže, 

 opravení schodiště vedoucí k nádrži (obložení stejným kamenem jako nádrž), 

 vybudování betonových žlabů. 

 
Předpokládané náklady projektu byly 2.662.000, - Kč včetně DPH. Bylo požádáno o dotaci 

ve výši 1.863.400, - Kč. V rámci výběru realizátora „Rekonstrukce vodní nádrže Chotěšov“ byla 

vysoutěžena nabídka v hodnotě 2.419.536,70,- Kč. Což pro obec znamenalo o 9,1 % nižší 

hodnotu projektu, než bylo předpokládáno (-242.463,3,- Kč). Vyúčtování dotace proběhne 

v dubnu roku 2022.  
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2.3 Podnikání a infrastruktura 
 

Opatření: „Vytvořit na území obce optimální podmínky pro rozvoj malého podnikání, zejména se 

zaměřením na poskytování služeb pro obyvatele obce“ 

„Příprava budoucího 
kulturního domu na 
poskytování 
každodenní nabídky 
služeb obyvatelům 
obce“ 

2021-2023 

Náklady 

1.000.000 

Zdroj financování 

vlastní + externí  

 

V září roku 2021 došlo ke zrušení zadávacího řízení na „Rekonstrukci kulturního domu 

v obci Chotěšov“ z vyskytnutí důvodů zvláštního zřetele (ekonomické důvody, pro které nelze 

po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody 

zadavatel způsobil či nikoliv). 

 

 

Vytvořením Studie proveditelnosti odkanalizování obce Chotěšov bylo dne 13. 1. 2021 

zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace s předpokládanou 

hodnotou zakázky ve výši 1.990.000, - Kč bez DPH. Administrátorem veřejné zakázky byla 

vybrána firma HS Occasion s.r.o. Celkem se do výběrového řízení přihlásili 4 subjekty, přičemž 

nejvýhodnější nabídku ve výši 1.560.000, - Kč bez DPH podal projektant Ing. Michal Jeřábek z 

Litoměřic. Smlouva o dílo byla podepsána dne 26.2.2021. Dne 14. 12. 2021 byla dokončena 

projektová dokumentace pro stavební povolení, která byla současně odeslána všem dotčeným 

orgánům a vlastníkům dotčených nemovitostí k vyjádření, protože trasa kanalizace místy 

povede přes soukromé pozemky. Jedná se především o ulici Lovosická. Požadavkem obce bylo 

gravitační vedení splaškové kanalizace v celé délce, nicméně výškové poměry v obci tento 

požadavek neumožní a budou muset být vybudovány dvě přečerpávací stanice. Do konce roku 

2022 bychom chtěli mít pravomocné stavební povolení a schválenou dotaci od SFŽP. Zahájení 

stavby plánujme na jaro 2023 a zprovoznění centrální ČOV na jaro/léto 2024. 

Opatření: „Zkvalitnit technickou infrastrukturu ve vazbě na zvyšování kvality života v obci“ 

„Výstavba splaškové 

kanalizace včetně 

centrální ČOV“ 

2021-2024 

Náklady 

70.000.000 

Zdroj financování 

vlastní + externí 
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2.4 Bydlení a životní prostředí  
 

Opatření: „Příprava ploch pro vytváření podmínek pro individuální bydlení“ 
„Obytná zóna 
Chotěšov – lokalita 
Pod hřištěm“ 

2021-2023 
Náklady 

7.000.000 
Zdroj financování 
vlastní + externí  

 

V rámci nabídky stavebních parcel v lokalitě RD II Pod hřištěm byla započata reklamní 

kampaň, která napomohla k získání zájemců o jednotlivé pozemky (propagační kanály, 

www.pozemkychotesov.cz a další). Prodej 18 stavebních parcel byl realizován prostřednictvím 

obálkové metody, kdy měli zájemci možnost, po dobu čtyř měsíců podat cenové nabídky na 

jednotlivé pozemky. Všem zájemcům však byla odeslána informace o odkladu podpisu kupních 

smluv z důvodu nesouhlasného stanoviska SčVK k žádosti obce o vydání stavebního povolení 

na stavbu vodovodu. Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, určil pro další rozvoj 

obce podmínku realizace centrální ČOV. Do té doby musí obec zajistit pro jednotlivé vlastníky 

stavebních pozemků společnost, která bude vyvážet jímky u rodinných domů. Pro zajištění 

vývozu a odstranění odpadů z jímek byla vybrána společnost PATOK, a.s. V rámci revitalizace 

území dojde i k opravě komunikace vedoucí k těmto pozemkům (až ke hřbitovu). 

 
 

 

Na základě oslovení spolkem Futura Academica z.s. jsme byli zapojeni do projektu 

SÁZÍME BUDOUCNOST, kdy v rámci rozvoje a revitalizace veřejné zeleně došlo k výsadbě 

80 ks stromků (39 ks dub zimní a 41 ks dub letní). Stromky byly zasázeny v lokalitě fotbalového 

hřiště. Do projektu byli zapojeni občané obce, kteří mohli strom sami zasadit a zavěsit na něj 

cedulku se jménem rodiny. O kontrolu výsadby se starala firma Lesunion a.s. Výše dotace byla 

stanovena na 100 % způsobilých výdajů, v hodnotě max. 250.000, - Kč. 

V rámci vyhlášeného „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“ obec požádala 

o dotaci na údržbu veřejných prostranství a výsadbu zeleně v zastavěném území obce, a to 

konkrétně v ulici Luční. Výše dotace je stanovena na 70 % nákladů a pro využití maximální výše 

dotace (100.000, - Kč) musí obec nakoupit zeleň alespoň za 145.000, - Kč.  

Opatření: „Rozvoj a revitalizace veřejné zeleně“ 

„Výsadba nové 
zeleně v obci“ 2023-2024 Náklady 

200.000 
Zdroj financování 
vlastní + externí 
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že si občané stěžují na nedostatek nádob na tříděný 

odpad. Vzhledem k tomuto zjištění byla uzavřena smlouva s FFC BEC s.r.o a bylo zajištěno 

dodání popelnic na plast a papír do každé domácnosti. Prvním svozovým dnem byl pátek  

20. 11. 2020 a od té doby probíhá každých 14 dní. Stávající kontejnery nacházející se v obci 

budou rušeny nebo redukovány dle potřeby. Dále bylo v rámci „Předcházení vzniku odpadů 

v obci Chotěšov“ za pomocí dotačního titulu nakoupeno 100ks domácích kompostérů a 2ks 

drtičů zahradního odpadu. Domácí kompostéry byly rozděleny do domácností. Ohledně sběru 

použitého oblečení, textilních výrobků a sběru hraček byl nakoupen jeden kontejner na textil. 

Z důvodu odstoupení od Veřejnoprávní smlouvy s městysem Brozany nad Ohří, došlo 

k ukončení využívání jejich sběrného dvoru pro občany obce Chotěšov. Z tohoto důvodu dojde 

k vybudování vlastního sběrného dvoru v místě vedle plánované centrální ČOV. Nyní se čeká 

na výzvu z Operačního programu Životního prostředí, která bude zveřejněna v novém 

Programovém období 2021-2027. Přesněji se týká o cíl „Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje“, který podporuje výstavbu a modernizaci sběrných 

dvorů. Po zveřejnění výzvy bude zažádáno o dotaci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření: „Vytvoření Plánu odpadového hospodářství“ 

„Plán odpadového 
hospodářství“ 2021-2021 Náklady 

100.000 
Zdroj financování 

vlastní+externí  
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3  Přehled aktuálního plnění PRO ke konci roku 2021 
 

Cíl Opatření 
Období 

realizace 
PRO 

Stav k 31. 12. 2021 

Do
pr

av
ní

 b
ez

pe
čn

os
t 

Zajistit zklidnění 
dopravy v obci, 
zejména na 
hlavním průtahu 
obce silnicí II/247 

2023-
2025 

Plánuje se 
 – po dokončení splaškové kanalizace a ČOV. 

  

Výstavba chodníků  2023-
2025 

Vybudovat 
bezpečné 
přechody 
v místech pro 
přecházení přes 
silnici II/247 

2023-
2025 

Přeměnit místní 
komunikace ve 
vlastnictví obce na 
obytné zóny 

2023-
2025 

Ku
ltu

ra
 a

 v
zd

ěl
áv

án
í Vybudování místa 

pro pořádání 
kulturních akcí  

2021-
2022 Odloženo do budoucna. 

Navýšení kapacity 
MŠ 

2026-
2027 

V rámci rekonstrukce fary by mohlo dojít k její přeměně 
na MŠ, a tím pádem by bylo možné kapacitu MŠ 
navýšit. 

Vo
ln

ý 
ča

s 
a 

sp
or

t 

Vybudovat 
víceúčelový 
sportovní areál – 
multifunkční hřiště 

2022-
2023 Zatím nebylo projednáno. 

Vybudovat 
workoutové 
centrum 

2022-
2023 Zatím nebylo projednáno. 

Vybudovat dětské 
hřiště pro 
předškolní a školní 
mládež 

2021-
2021 Splněno. 

Rekonstrukce 
sportovních kabin 
u fotbalového 
hřiště 

2028-
2029 Plánuje se. 
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Vytvoření a 
realizace projektu 
turistických stezek 
po okolí obce  

2029-
2030 

Probíhá spolupráce s obcí Slatina s cílem vybudovat 
turistickou stezku včetně cyklostezky vedoucí přes 
Hájek. 
  

Vytvoření a 
realizace projektu 
cykloturistických 
stezek po okolí 
obce s napojením 
na okolní obce  

2029-
2030 

Po
dn

ik
án

í a
 in

fr
as

tr
uk

tu
ra

 Příprava 
budoucího KD na 
poskytování 
každodenní 
nabídky služeb 
obyvatelům obce  

2021-
2023 Odloženo do budoucna. 

Výstavba 
splaškové 
kanalizace včetně 
centrální ČOV 

2021-
2024 V řešení. 

By
dl

en
í a

 ž
iv

ot
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

Příprava ploch a 
vytváření 
podmínek pro 
individuální 
bydlení  

2021-
2023 V řešení (čeká se na vyjádření SčVK). 

Rekonstrukce 
objektu bývalé fary 
– dům č.p. 37 

2026-
2027 

Historický objekt bude přestavěn na MŠ s rozšířenou 
kapacitou. 

Přestavba bývalé 
drážní budovy na 
byty  

2023-
2024 

Čeká se na rozhodnutí, zda Správa železnic budovu 
zdemoluje anebo ji prodá obci.  

Park v obytné zóně 
RD I 

2021-
2021 21. 2. 2022 byla podána žádost o dotaci z POV.  

Výsadba nové 
zeleně v obci 

2023-
2024 Plánuje se po dokončení splaškové kanalizace a ČOV.  

Revitalizace 
bývalého areálu 
JZD 

2022-
2023 

Rozhodnutí o funkčním využití bývalého areálu JZD 
bude jasné s ohledem na podmínky dotačního titulu na 
regenerace brownfieldů. 

Plán odpadového 
hospodářství  

2021-
2021 

Splněno částečně. Vzhledem k ukončení spolupráce na 
využívání sběrného dvora v Brozanech nad Ohří plánuje 
obec vybudování vlastního sběrného dvora. 
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4  Zhodnocení Programu rozvoje obce Chotěšov 
 

V letošním roce vychází 1. monitorovací zpráva, která vyhodnocuje splnění veškerých 

záměrů, které byly realizovány od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Záměrů bylo splněno hned 

několik a nyní se pracuje i na dalších, které mají být realizovány v budoucnu. Z dotazníkového 

šetření vyplynula řada připomínek občanů, které obci určily směr v nových projektech.  

Slabou stránkou obce je, že pro kulturní vyžití nemá funkční prostory, a proto je řada 

akcí závislá na venkovních prostorech a na počasí. Přestavba budovy Levels na kulturní dům 

byla zrušena z důvodu vysokých finančních nákladů. Dále je v obci absence centrální 

kanalizace s napojením na ČOV, která je v plánu a do roku 2024 by měla být rozvedena po celé 

obci.  

V rámci volnočasových aktivit mládež přivítá především revitalizaci dětského hřiště na 

návsi s mnoha herními prvky. Prostor dětského hřiště má novou podobu společně s požární 

nádrží, kterou doplňuje altánek s dřevěným molem pro příjemný odpočinek. Pro sportovní 

rozvoj občanů je v plánu vybudování cyklo a peší trasy z Chotěšova do Slatiny, jelikož 

momentálně není v obci vedena žádná trasa a občané ji postrádají.  

Dále bylo z dotazníkového šetření zjištěno, že je v obci nedostatek nádob na tříděný 

odpad a není zde možnost pravidelného svozu bioodpadu. Tento problém byl vyřešen 

umístěním nádob do všech domácností s pravidelným svozem. V rámci „Podpory přechodu na 

oběhové hospodářství účinně využívající zdroje“ je naplánováno vybudování vlastního 

sběrného dvoru. 

V letech 2026-2027 je v plánu navýšení kapacity mateřské školy. Tento plán je nyní 

v řešení, protože se uvažuje o vybudování nové školy v objektu bývalé fary, která především 

musí projít rozsáhlou rekonstrukcí. 

Mimo jiné tento dokument obsahuje závěrečný přehled s výčtem veškerých projektů 

Programu rozvoje obce, konkrétně v oblastech dopravní bezpečnosti, kultury a vzdělávání, 

volnočasových aktivit, podnikání a infrastruktury, bydlení a životního prostředí.  

 

 
 
 


