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Zápis ze 5. veřejného zasedání, volebního období 2010 – 2014, zastupitelstva obce Chotěšov, 
konaného dne 23.5.2011 od 18.00 hod. v zasedání místnosti Obecního úřadu v Chotěšově. 

 
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo zveřejněno od 26.4.2011 na Úřední desce a 
 rozhlasem. 
 
Přítomno dle  prezenční listiny      9        členů zastupitelstva obce a proto je pan starosta 
prohlásil za usnášení schopné.. 
 
Starosta obce přivítal přítomné a jmenoval : 
 
Zapisovatelku :   pí. Drátovníková 
 
Návrh na usnesení: p. Rada a Heřmanský 
 
 
Ověřitelé zápisu:. pí Voláková a p.Dlouhý 
 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce jmenuje zapisovatelku pí. Drátovníkovou, ověřitelé zápisu pí. Volákovou 
a p. Dlouhého a navrhovatele usnesení p. Radu  a    p. Heřmanského.                                                                                                                                           
 
 
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   
- Hospodaření obce za období 1.- 4.2011 
-  Závěrečný účet obce za rok 2010 
- Smlouvy uzavírané obcí 
- Diskuse 
- 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: 
 

- Stavební povolení na místní komunikaci RD I.   Po kompletaci všech vyjádření 
správců sítí a po urgencích dodaná vyjádření sousedů byla podána žádost Městskému 
úřadu v Lovosicích odboru silničního hospodářství.   Pokud by si některý ze 
stavebníků stěžoval na zpoždění a podobně je proto jediná odpověď, že k prodlení 
došlo z důvodu nečinnosti stavebníků – sousedů!!! 

- Opatrovnictví.  V této záležitosti se obec stane pravděpodobně opatrovníkem dalšího 
občana.  Podali jsme odvolání a proto ještě počkáme s komentářem.  Opakuji se, ale 
opatrovnictví nás bohužel nadměrně zatěžuje!!! 

- ÚSES.  Byla provedena výsadba biokoridoru a došlo k převzetí prací a dodávek. 
Některé skupiny rostlin ještě nevyrašili a rovněž i trávník byl vyset, ale zatím roste jen 
místně. Všechny práce a dodávky rostlin byly provedeny.  Po měsíci bude provedena 
kontrola porostu.  Některé dodávky jsou velikostně nad požadované parametry.  
Z počátku nás trápilo jarní mokro teď zase nedostatek vláhy.  

- Pěstební činnost v lese – Hájek.  Na základě dopisu z Lesů ČR se budeme muset 
zabývat činností v lese a zvážit nutnost výsadby tak i případnou nahodilou těžbu 
k pokrytí nákladů. O těžbě již OZ jednalo. 

- Stížnost pana a paní Heřmanských na uložení zeminy a zamokření pozemku. Mokro 
na pozemku bylo řešeno i se sousedy tj. panem a paní Topinkovými a byla přizvána i 
Správa a údržba silnic.  K dnešnímu dni Správa a údržba silnic provedla prohloubení 
strouhy od propustku pod silnicí do Břežan a i přítoky.  Obec provede v nejbližším 
možném termínu odvoz zeminy z pozemku manželů Heřmanských. Tato zemina bude 
odvezena na vyrovnání stávající cesty do Kačov podél biokoridoru a na povrch bude 
odvezena zemina z čp. 1 která je zde uskladněna pro opravy cest.  

-  Ředitelka Mateřské školy Chotěšov p.o.  Do dnešního dne se nepodařilo najít osobu, 
která by splňovala podmínky jako uchazečka o místo ředitelky.   

- Kronika obce.  Každým rokem je do kroniky proveden záznam o událostech v obci.  O 
obci bylo vedeno několik kronik a tomu podobných knih. Jednou z nich  je tzv. 
Místopis obce. Tento místopis jehož fotokopii máme bohužel končí někde ve třicátých 
letech.  U kroniky dopsat chybějící  události období je nemožné, ale to co se událo 
v jednotlivých domech je možné. Chceme navázat na původní záznamy a  tak bychom 
chtěli doplnit toto provést. Oslovíme současné majitele a obyvatele čísel popisných 
formou dotazníku.  Po jejich stažení pak bude provedeno doplnění záznamů.  Co nás 
zajímá?  Vlastníci domů, události, stavební činnost v domě (rekonstrukce, opravy, 
výstavba nových podobně)  snahou je zaznamenat pro potomky události a fakta. 

- Probíhá digitalizace obce. Bude probíhat běžné připomínkové řízení. Všechny dotazy 
nebo připomínky musí občané uplatňovat u Katastrálního úřadu v Litoměřicích až 
bude řízení započato. 

- Kontrolní výbor ve spolupráci s panem Maršíkem a panem Heřmanským zahájil 
kontrolu ÚSES. Zápis pak bude předložen ZO. 

- Je prováděna urgence vyjádření k převodu cesty  od PF ČR.  Doposud jsme neobdrželi 
vyjádření. 

- POUŤ  je třeba v co nejkratší době naplánovat podrobně program 
-  Dětský den.- program v režii TJ Sokol 
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Pan starosta se dotázal přítomných má-li někdo dotaz nebo připomínku k projednávaným 
záležitostem? Nikdo neměl.      
 
Následně bylo přistoupeno k přijímání usnesení k záležitostem projednaným v tomto bodě 
programu. 
Návrh usnesení č.  3 .   Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti jak byla přednesena. 
 
 
Výsledek hlasování:            Pro:            9                    Proti:        0           Zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č. 3    bylo      přijato. 
 
 
 
Hospodaření obce za období 1.-4.2011.  
 
Za období 1.-4.2011, byla financována nejdůležitější potřeba činnosti obce v souvislosti 
s povinnostmi tak záležitosti týkající se v projednávaném bodě programu zpráva o činnosti.  
Po projednávání bylo zjištěno,že je nutno provést rozpočtové opatření v souvislosti   přijatými 
usneseními tak skutečným čerpáním a také v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Jedná se o 
upřesnění rozpočtu obce. Podkladem k jednání byla FIN. 
 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Nikdo neměl a proto dal 
hlasovat. 
 
Návrh usnesení č.  4 :  Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření za období 1.-4. 2011 
 
Výsledek hl.:        Pro:           9            Proti:               0                Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č. 4      bylo přijato. 
 
 
Závěrečný účet obce za rok 2010.   
 
V tomto bodě programu byly projednávány tyto dokumenty –Komentář k závěrečnému účtu 
obce, Závěrečný účet obce, Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2010, Závěrka 
Mateřské školy p.o. obce Chotěšov, Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Mateřské 
školy p.o.  Projednávané dokumenty byly vystaveny na Úřední desce Obecního úřadu jak v 
listinné podobě tak i dálkovým přístupem. Při projednávání byly tyto dokumenty i v listinné 
podobě přítomným k dispozici k nahlédnutí. 
 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku k projednávanému závěrečnému 
účtu obce za rok 2010.  Nikdo neměl a proto bylo přistoupeno k přijetí usnesení. 
 
Návrh na usnesení č.  5   :   Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 
bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování:                  Pro:               9               Proti:             0         Zdrželo se hl.:  0 
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Usnesení č. 5  bylo     přijato. 
 
 
Smlouvy uzavírané obcí: 
 
Dále pak bylo přistoupeno k projednávání dalšího bodu programu a to Smluv uzavíraných 
obcí. 

 
- Smlouva na dotaci od Ústeckého kraje ve výši 184.000,- Kč na další etapu 

pokračování rekonstrukce chodníku v ulici Na Výsluní.  K tomuto nutno i říci, že 
podmínky tj. % spoluúčast bude  vyšší a bude nutno ji krýt nejbližším rozpočtovým 
opatřením. 

- S firmou S-BAU dohodnout při provádění Rekonstrukce chodníku v ulici Na Výsluní 
opravu parkoviště u kostela a instalaci zábran u RD pana Pavláka. 

- Smlouva, která byla uzavřena s PF ČR na bezúplatný převod pozemků p.č. 819 a 820 
je nezapsatelná do KN z důvodu nejasností v GP. Buď bude řízení zastaveno a nebo 
bude provedeno zpět vzetí. Nutno zadat zpracování nového GP, který pak bude 
podkladem pro převod. 

- Darovací smlouva od Ústeckého kraje na pozemky o které jsme žádali a to pozemky  
část p.č. 766 – část p.č. 766 a 766/2. jedná se o pozemky pod chodníky od kostela až 
ke Krajčovičům. 
Dále pak pozemky p.č. 752/2,    752/3,    752/4, 752/5. 

- Změna operátora na Vodafon. Je to závěr z šetření a dopisováním si z O2 o zlepšení 
signálu v obci. Vodafon má v obci lepší signál a dále pro obec dal výhodnou nabídku. 

- Pojištění ÚSES. Doporučuji se opět zabývat uzavřením smlouvy na pojištění biocentra 
a biokoridoru L a k. 

- Dohoda s Městem Libochovice na žáky základní školy. Obdrželi jsme návrh dohody 
„zpětně na rok 2010“ u ing. Kučery jsem urgoval a žádal setkání s paní starostkou, ale 
bylo mi řečeno, že setkání se uskuteční až obdrží požadavek od Základní školy pro rok 
2011. Je na zváženou co dál? 

- Vypořádání závady vzniklé při výstavbě chodníků s panem a paní Kanertovými.  
Stavební úřad za účasti zástupce obce, stavebního dozoru a dodavatele se sešli na 
místě. Po konstatování stavu bylo navrženo řešení. Manželé Kunertových souhlasili 
s částí a požadovali o úhradu pilířků jejichž opravu si provedou svépomocí. Požadoval 
jsem předložení položkového rozpočtu, aby bylo možno dohodnou s dodavatelem 
náhrady. Do dnešního dne jsme neobdrželi podklady. 

 
 
 
Návrh usnesení č.  6 :   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na dotaci od 
Ústeckého kraje. 
 
Výsledek hlasování:             Pro:         9                 Proti:           0                Zdrželo se hl.:  0 
 
 

Usnesení č. 6 bylo  přijato. 
 
Návrh usnesení č.  7  : Zastupitelstvo obce rozhodlo o krytí rozpočtovým opatřením 
spoluúčast na financování rekonstrukce chodníků v ulici Na Výsluní. 
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Výsledek hlasování:           Pro:              9           Proti:           0              Zdrželo se hl.:   0 
 

Usnesení č. 7 bylo   přijato .  
 
Návrh usnesení č.  8 :  Zastupitelstvo obce schvaluje objednání opravy parkoviště a 
uzavření  MK u f. S-BAU  s.r.o. 
 
Výsledek hlasování:           Pro:          8          Proti:       1                  Zdrželo se hl.:  0 

 
Usnesení č. 8  bylo  přijato. 

 
        Návrh usnesení č.  9 :  Zastupitelstvo obce rozhodlo přijmout dar od Ústecké ho kraje 
pozemky pod chodníky části p.č. 766  díl a)  o výměře 130 m2 a díl c) o výměře 567 m2,   p.č. 
766/2 o výměře 12 m2    dle GP. 
 
Výsledek hlasování:             Pro:          9            Proti:         0             Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č. 9 bylo   přijato. 
 
 
Návrh usnesení č.   10    Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ústeckým 
krajem na pozemky část p.č. 766 díl a) o výměře 130 m2 a díl c) o výměře 567 m2, p.č. 766/2  
o výměře 12 m2.              
 
 Výsledek hlasování.                Pro:            9      Proti:          0        Zdrželo se hl.:   0 
 
 Usnesení č. 10 bylo    přijato. 
 
 
Návrh usnesení č.    11   :         Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ve věci   
neinvestičních příspěvků na žáky ZŠ, převodu pozemku p.č. 819 a 820, záležitost manželů 
Kunertových. 
 
 
Výsledek hlasování:                 Pro:          9       Proti:         0     Zdrželo se hl.: 0 
 
Usnesení č. 11 bylo    přijato.  

 
 

Návrh usnesení č.  12 :  Zastupitelstvo obce rozhodlo přijmout dar od Ústeckého kraje 
pozemky pod chodníky p.č. 752/2 o výměře 510 m2,    752/3 o výměře 96 m2,    752/4 o 
výměře 236 m2  a   752/5  o výměře 123 m2 . 
 
Výsledek hlasování:             Pro:          9            Proti:         0             Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č.  12  bylo   přijato. 
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Návrh usnesení č.  13 :  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ústeckým 
krajem na pozemky p.č. 752/2  o výměře 510 m2,    752/3 o výměře 96 m2,    752/4 o výměře 
236 m2 a   752/5 o výměře 123 m2 . 
 
Výsledek hlasování:             Pro:          9            Proti:         0             Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č. 13  bylo   přijato. 
 
 
Diskuse:   
 
Pan starosta informoval  
- o nabídce instalace dopravních značek 
- o dopise paní hejtmanky ohledně dopravní obslužnosti-dráhy 
- o žádosti pana Michala Pavlaty o pronájem prostor bývalého JZD n a výkupnu barevných 
kovů 
 
Paní Beránková informovala o sběru papíru a PET lahví dětmi z MŠ, za získané prostředky 
nakupuje dětem časopisy, přispívá na výlety, plavání, pořízení fotek apod. 
 
 
 
 
 
Závěr:          Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc. 
Skončeno v 19.20    hod. 
 
V Chotěšově dne  25.5.2011 
 
 
 
Zapsala Věra Drátovníková 
 
 
 
Starosta obce Václav Starý 
 
 
 
Ověřitel     p. Dlouhý Zb. 
 
 
 
Ověřitel     pí. Voláková I.       
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Prezenční listina z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov konaného dne 
23.5. 2011  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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…………………………………………… 
 
……………………………………………. 
 

 
 


