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Zápis z 10. veřejného zasedání, volebního období 2010 – 2014, zastupitelstva obce Chotěšov, 
konaného dne 5.3.2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšově. 

 
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo zveřejněno od  17.2.2012 na Úřední desce – 
pevné tak dálkovým přístupem a  rozhlasem. 
 
Přítomno dle  prezenční listiny  8     členů zastupitelstva obce, omluven pan   Rada ,  a proto 
je pan starosta prohlásil za usnášení schopné. 
 
Starosta obce přivítal přítomné a jmenoval : 
 
Zapisovatelku :   pí. Drátovníková 
 
Návrh na usnesení: pí. Horáková a p. Dlouhý 
 
 
Ověřitelé zápisu: pí. Voláková a p. Prošek 
 
 
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce jmenuje zapisovatelku pí. Drátovníkovou, ověřitelé 
zápisu  pí. Volákovou a p. Proška a navrhovatele usnesení  pí. Horákovou a p. Dlouhého.             
.                                                                                                                                            
 
Výsledek hlasování:   Pro:          8              Proti:          0               Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 1      bylo přijato . 
 
 
Předsedající pan starosta přednesl návrh programu zasedání, jak byl zveřejněn: 
 

- Úvod 
- Zpráva o činnosti   
- Hospodaření obce za období 1.- 2.2012 
-     Rozpočet obce na rok 2012 
-     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:          8              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: 
 
 

- Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2011, Mateřské školy Chotěšov  p.o.  Žádost se týká zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 16,32 Kč která by byl převeden do rezervního fondu na úhradu 
provozních nákladů příštích období.  
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku k žádosti? Nikdo neměl a 
proto bylo hlasováno o usnesení. 
 
Návrh usnesení č.   3     :        Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2011 Mateřské školy Chotěšov p.o. ve výši 16,32 Kč a souhlasí 
s převedením do rezervního fondu na úhradu provozních nákladů příštích období. 
 
Výsledek hlasování:            Pro:    8        Proti:    0           Zdrželo se hl.:     0          
 

 
Usnesení č. 3   bylo přijato. 
 

- Změny zákonů zejména zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů.  Pan starosta předložil v písemné podobě informaci jak byla zaslána účetní 
kanceláří. Jedná se o důležité informace aby obci nehrozila pokuta zejména ty které 
jsou tučně vytištěny. Doposud tyto postupy byly obcí prováděny jak i plyne 
z přezkumů hospodaření. Projednávání, diskuze a schvalování musí být v souladu 
s předpisy a proto informace o nutném dodržování jak je vidět z předložené informace. 

 
- Stav přípravy dokumentace místní komunikace k RD pro územní řízení. Dle uzavřené 

smlouvy se pracuje tzn. nutná spolupráce ze strany obce. Obeslány orgány 
k vyjádřením jinak řečeno aktualizace původních. Není nám uznána původní 
dokumentace komunikačního napojení na silnici do Břežan a proto je nutno objednat 
novou. DI POLICIE ČR požaduje zpracování nové z důvodu změn norem 
rozhledových poměrů. 

 
 

- Opatrovnictví.  Odvolání na opatrovnictví pana Pivokoňského nám bylo zamítnuto a 
v nejbližší době  proběhne předání podkladů. Ostatní odvolání asi dopadnou stejně. 
Proto jsem již v předstihu začal šetřit majetek dalšího opatrovance, zde se jedná o 
majetek ve spoluvlastnictví s dalšími příbuznými tak s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. V tomto případě je věc dále ztížena podanými exekucemi, 
část se nachází v dobývacím prostoru, další majetek je znehodnocen neprováděnou 
údržbou a závěrem i neshodami mezi příbuznými. Jak jsme obdrželi informace čekají 
nás i další ještě složitější. Ve věci Josefa Laciny jsem se zúčastnil soudu v Děčíně a 
konstatuji, že jsou to nepříjemné věci. 

- Další činností byla příprava rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet bude projednán 
v dalším bodě programu. 

- Poškození majetku obce. Po upozornění na poškození majetku obce vandaly byla 
přivolána Policie ČR. V současnosti se záležitost projednává na přestupkové komsi 
v Libochovicích. Po projednání bude majetek opraven a náklady budou vymáhány. 
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- ÚSES Chotěšov.  Dne 15.3. 2012 bude Finančním úřadem zahájena kontrola této akce. 
Budou zkoumány veškeré podklady od začátku tj. od podání žádosti přes výběrové 
řízení až po čerpání fin. prostředků.  Dále co se týče ÚSES Chotěšov byly prováděny 
kontroly na oplocení tak na porostu a vyrovnání kůlů a vyhánění zvěře zaměstnanci na 
VPP. 

- Mateřská škola Chotěšov, p.o.  Od března by měla nastoupit posila do Mateřské školy 
tak jak si přáli občané. Z tohoto důvodu musí dojít i k organizačním změnám.  

- Kultura 2012. Předpoklad o tom co bude organizováno není. Odsouhlaseno je pro děti 
na rozloučení s prázdninami divadlo a pak snad zábava, dále pak Čarodějnice a snad 
Pouť – program pouti není jasný a vyzýváme k reálným nápadům.  

- Plán akcí na rok 2012. Rekonstrukce kanalizace v ul. Brozanská, veřejné osvětlení 
v ul. Lovosická, PD chodníky v ul. Nádražní, PD místní komunikace RD I. a II. Zde se 
jedná o návaznost na již projednané dokumentace, zajištění pastoru veřejného 
osvětlení, místního rozhlasu a místních komunikací. Zítra se bude konat jednání ve 
věci aktualizace PD místní komunikace RD I. a II. musí být zpracována nová příloha 
týkající se rozhledových poměrů a při té příležitosti i projektant posoudí záležitost 
zrcadla jak bylo rozhodováno na minulém zasedání.  

- Stížnost pana Topinky. Zaslána byla obci na vědomí. Z jednání na místě není závěr. 
Obec nechala otevřít přítok a bylo zjištěno, že se jedná o starou kanalizaci  
pravděpodobně z čp. 1. K vyřešení stížnosti by se měli sejít všichni kdo do  

      toho mají co říci jak orgány st. správy tak i vlastníci a správci dotčených nemovitostí.  
- Kronika obce. Paní Svobodová dopsala rok 2010 a vzhledem k tomu, že se provdala a 

odstěhovala musíme hledat novou vhodnou osobu na kronikáře. Očekávají se návrhy. 
 
 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku? Nikdo neměl a proto bylo 
přistoupeno k usnesení. 
 
Návrh usnesení č.   4   :   Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti jak byla přednesena. 
 
Výsledek hlasování:          Pro:               8                Proti:          0                 Zdrželo se hl.:  0 
 
 
 
Usnesení č.   4   bylo      přijato. 
 
 
 
 
 
 
Hospodaření obce za období 1.-2.2012.  
 
Hospodaření za období 1.-2.2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtovým 
provizoriem. Nebyly nutné žádné mimořádné výdaje na úklid sněhu a podobně byl financován 
pouze nutný provoz obce a Obecního úřadu. 
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Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Nikdo neměl a proto dal 
hlasovat. 
 
Návrh usnesení č.  5  :  Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření za období 1.-2. 2012 
 
Výsledek hl.:        Pro:        8               Proti:                 0              Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č.   5    bylo přijato. 
 
Rozpočet obce na rok 2012.  
 
Návrh rozpočtu obce  byl projednán ve finančním výboru a po konzultaci s účetní i vystaven 
na Úřední desce tzn. fyzicky tak i dálkovým přístupem od 17.2.2012. Příjmová stránka 
rozpočtu vychází ze skutečných příjmů roku 2011. Výdajová část rozpočtu opět vychází 
z nezbytných výdajů na činnost obce a opět vycházeje z roku 2011. Ve výdajích je započítáno 
i s objednanými projekty na plánované akce. Není zde zahrnuta realizace. Návrh rozpočtu je 
sestaven jako přebytkový s tím, že nebyly rozděleny fin. prostředky ve výši 1.664.000,- Kč. 
Tyto budou během roku rozdělovány dle potřeby, ale podmínkou je plnění příjmové stránky 
rozpočtu. Návrh rozpočtu byl při projednávání v tištěné podobě.  Po schválení rozpočtu bude 
přistoupeno k zrušení rozpočtového provizoria na období 1.-3.2012. 
Do projednávání na 10. veřejném zasedání nebyl vznesen žádný návrh nebo nebyl podán 
podnět k návrhu rozpočtu obce na rok 2012.  Proto se pan starosta dotázal zda má někdo dotaz 
nebo připomínku?   Nikdo neměl proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
 
 
 
 Návrh usnesení č. 6 :  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako 
přebytkový. Dle potřeby bude v průběhu roku rozhodováno o rozdělování dalších finančních 
prostředků rozpočtovými opatřeními.  
 
Výsledek hlasování:               Pro:         8            Proti:           0                Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č.   6      bylo přijato. 
 
 
 
 
Návrh usnesení č. 7 :  Zastupitelstvo obce ruší rozpočtové provizorium na období 1. – 3.2012. 
  
Výsledek hlasování:     Pro:     8          Proti:              0                 Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č.   7        bylo přijato. 
 
Smlouvy uzavírané obcí: 
 

- Smlouvy o převodu pozemků od PF ČR.  Stav je k dnešnímu dni nezměněn. 
Provádíme urgence, ať jde o bezúplatné převody tak úplatné převody pozemků 
schválených zastupitelstvem obce. 
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-  Věc uvažovaných prodejů pozemků. Na základě usnesení z minulého zasedání byl        
objednán znalecký posudek a byli obesláni všichni dotčení ve věci možných převodů 
v ulici Na Výsluní kdy se jedná o případnou nápravu majetkových vztahů. K dnešnímu 
dni byly podány čtyři  žádosti o koupi. 
- VPP a VS.  
- Návrh na uzavření pojistné smlouvy na ÚSES Chotěšov. Jednáno se zástupcem ČP a.s. 

a byly mu předán návrh na maximální plnění ve dvou variantách a to ve výši  pěti 
milionů a tří milionů. K dnešnímu dni nejsou písemné podklady k dalšímu 
projednávání. 

Pan starosta se dotázal přítomných zda má někdo dotaz nebo připomínku? Nikdo neměl 
proto bylo přistoupeno k usnesení  
 
Návrh usnesení č. 8  :   Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě poj. 
Smlouvy ÚSES Chotěšov, stav VPP a VS, objednání znal. posudků a stav převodů od PF 
ČR. 
 
Výsledek hlasování:          Pro:       8      Proti:          0               Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č.    8       bylo přijato. 

 
- Vstup do MAS (místní akční skupina) SERVISO.  O vstupu bylo již jednáno na 

minulém zasedání. Starosta obce pozval zástupce ing. Bittnera k osobnímu jednání a 
ten se zúčastnil jednání finančního výboru. Zde představil akční skupinu a přítomní se 
měli možnost dotazovat na různé záležitosti. Vstup se jeví jako zajímavý jak pro obec 
tak i pro podnikatele. V souvislosti se vstupem bude nutno nově stanovit priority, 
provést nový rozpočtový výhled kdy postačí aktualizace neboť v roce 2013 bude 
doplacen úvěr a jak již bylo při jeho sjednávání uvažováno, rozhodnout o novém 
investičním úvěru, který by řešil potřeby obce. 

 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Nikdo neměl a proto bylo 
přistoupeno k usnesení. 
 
Návrh usnesení č.  9  :     Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky a vstup do Místní 
akční skupiny SERVISO, o.p.s.   
 
Výsledek hlasování:           Pro:         8                 Proti:            0              Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č.    9          bylo přijato. 
 

- Žádost Divadelního spolku Scéna Libochovice o příspěvek na konání 55. Ročníku 
Libochovického divadelního léta 2012. 

 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Nikdo neměl a proto bylo 
přistoupeno k usnesení. 
Návrh usnesení č.   10 :  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na konání 
55. ročníku Libochovického divadelního léta 2012. 
 
Výsledek hlasování:        Pro:         8              Proti:           0                 Zdrželo se hl.:   0 
 
Usnesení č.   10        bylo přijato.  
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- Žádost Hospice sv. Štěpána o příspěvek na rok 2012. 

 
      Pan starosta se dotázal zda má někdo připomínku nebo dotaz?    Nikdo neměl a proto bylo 
přistoupeno k usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 11 :      Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč  Hospici 
sv. Štěpána na rok 2012. 
 
Výsledek hl.:             Pro:       8          Proti:      0                 Zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č.   11      bylo přijato. 
 

- Dohoda s Kunertovými.  Na základě předchozích projednání byla zastupitelstvu obce 
předložena dohoda s manžely Kunertovými v písemné podobě po konzultaci se 
stavebním úřadem a účetní. 

 
Pan starosta se dotázal zda má někdo připomínku? Manželé Kunertovi požádali o úpravu 
návrhu dohody. Po zapracování požadavku do návrhu dohody bylo přistoupeno k jednání o 
usnesení. 
 
Návrh usnesení č.12 :      Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu s manžely Kunertovými o 
neinvestičním transferu na opravu oplocení. 
 
Výsledek hlasování:              Pro:          8               Proti:        0              zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č.  12           bylo přijato. 
 

- Smlouva o zřízení břemene na část VO (veřejné osvětlení) v ulici Lovosická.   
Zpracovatel projektu VO a MR vyzval obce Chotěšov k spolupráci a to k projednání 
smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení břemene na p.č. 120/69 k.ú. Chotěšov u 
Vrbičan. Jedná se o pozemek ve vlastnictví pana Václava Starého a paní Jaroslavy 
Staré. Při projektování rozvodů NN pro pozemky p.č. 120/67,68,70,71, 72 trasa vede 
pozemkem 120/69 a při zadání zpracování PD VO a MR se vychází z přiložení 
k vedení NN. Důvodem k vyvedení  VO za obec je možná instalace možného měření 
rychlosti v dostatečné vzdálenosti od zastávky hromadné dopravy. Variantou je také 
možnost instalovat vedení do pozemku Ústeckého kraje, ale v tom případ se nebude 
jednat o přiložení, ale samostatnou výstavbu.  
Protože  se jedná o majetek pana starosty tak pan starosta opustil jednací místnost a 
vrátil se po přijetí usnesení. Zasedání řídila paní Věra Drátovníková. 
 
Návrh usnesení č.  13  :   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě na zřízení věcného břemene na p.č. 120/69 k.ú. Chotěšov u Vrbičen 
  

 
Výsledek hlasování:       Pro:        7                Proti:       0                           Zdrželo se hl.: 1 
 
Usnesení č.    13         bylo přijato. 
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Diskuse:  Paní Petra Horáková informovala o objednání divadelního spolku  Hnedle vedle 
z Ostrova nad Ohří, na 25.8.2012 na 15.hodin jako rozloučení s prázdninami pro děti. Poté 
bude od 19ti hodin zábava.  Náklady hradí obec, kontaktní osobou je paní Horáková Sokol – 
Obec Chotěšov. 
Další zábavy: plán- Čarodějnice, 9.6. 2012 nebo 16.6., 7.7.(pouť), kapely se pozeptají p. 
Prošek a paní Horáková.  
 
 
 
 
 
Závěr:          Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc. 
Skončeno v 19:45        hod. 
 
V Chotěšově dne  8.3.2012 
 
 
Zapsala Věra Drátovníková 
 
 
 
Starosta obce Václav Starý 
 
 
 
Ověřitel     pí.       Voláková I.  . 
 
 
 
Ověřitel     p.       Prošek M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


