
Zápis z 18. veřejného zasedání, volebního období 2010 – 2014, zastupitelstva obce Chotěšov, 
konaného dne 18.3.2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšově. 

 
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo zveřejněno od  14.2.2013 na Úřední desce – 
pevné tak dálkovým přístupem a  rozhlasem. 
 
Přítomno dle  prezenční listiny  8    členů zastupitelstva obce, omluven p.  Rada                   . 
Pan starosta prohlásil zastupitelstvo za usnášení schopné.  
 
Starosta obce přivítal přítomné a jmenoval : 
 
Zapisovatelku :   pí. Drátovníková 
 
Návrh na usnesení: p.Dlouhý a p.Heřmanský 
 
Ověřitelé zápisu: p. Prošek a pí Horáková 
 
 
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce jmenuje zapisovatelku pí. Drátovníkovou,  ověřitelé 
zápisu p. Proška a pí Horákovou  a navrhovatele usnesení   p. Dlouhého a p. Heřmanského   
           .                                                                                                                                            
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 
- Rozpočet obce na rok 2013 
- 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. 
 
 
Zpráva o činnosti: 
 

- Opatrovnictví.   
 

- Přezkum hospodaření obce za rok 2012.  U obce proběh přezkum hospodaření obce 
za rok 2012.  Při projednávání byl zápis k dispozici v tištěné podobě. 

 
- Rozpočet obce na rok 2012. Tato záležitost bude projednávána jako bod dnešního 

veřejného zasedání. 
 



- Řešení vytékající vody z drenáží.  U čp. 122 došlo z důvodů nadměrných srážek 
k vytékání vody na místní komunikaci. Záležitost byla řešena jako havárie a dále bude 
jednáno v dalším bodě programu o žádosti pana Hrebinky. 

 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku. Nikdo neměl a tak bylo 
přistoupeno k přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení  č.3     :           Zastupitelstvo obce svaluje zprávu o činnosti. 
 
Výsledek hlasování:                Pro:             8                Proti:    0              Zdrželo se hl.: 0 
Usnesení č.  3       bylo přijato. 
 
Rozpočet obce na rok 2013.      
  Obec v současnosti hospodaří dle rozpočtového provizoria na období 1.-3.2013. Finanční 
výbor návrh rozpočetu obce  projednal na svém zasedání a dále pak byl návrh  zveřejněn na 
úřední desce pevné tak i dálkovým přístupem. Současně byly projednány i akce které by byly 
možné realizovat v roce 2013 , ale dle finančních možností obce. Jejich výběr bude proveden 
během roku. Nutno vzít na vědomí při schvalování již závazky dané při podávání žádosti o 
dotaci na ÚPD a Mateřskou školu. A součástí schvalování rozpočtu jsou dále schválené 
dotace a příspěvky. Návrh byl předložen na jednání v tištěné podobě. 
  
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku? Nikdo neměla proto bylo 
přistoupeno k přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení č.  4   :          Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013, 
včetně závazných ukazatelů 
 
Výsledek hlasování:           Pro:             8                Proti:            0                 Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.     4     bylo přijato 
 
 
  V návaznosti na schválení rozpočtu obce na rok 2013 je nutno zrušit rozpočtového 
provizoria na období 1.-3.2013. 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Následně bylo přistoupeno 
k přijímán usnesení. 
 
Návrh usnesení č.  5   :  Zastupitelstvo obce ruší rozpočtové provizorium na období 1.-
3.2013 . 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   5           bylo přijato. 
 
Doprovodné usnesení k rozpočtům obce.  Na základě doporučení pro menší obce viz. 
publikace Rozpočtová skladba pro rok 2013 od Ivany Schneiderové doporučuje přijmout 
usnesení o možnosti provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše….. 
V této záležitosti jednal finanční výbor na svém zasedání dne 15.3.2013 a v zápise navrhuje 
částku 10.000,- Kč. Po konzultaci s ing. Starou je vhodná částka 50.000,- Kč. Toto i 
podporuje záležitost která nastala a to úmrtí v DPS Chotěšov a povinností obce je zajistit 
pohřeb, samozřejmě náklady s tímto spojené bude obec požadovat  při dědickém řízení tak 
případně od Ministerstva.  Aby toto mohlo nastat je nutno pohřeb objednat za nejnižší částku 
může nastat i to, že nebude-li částka pokryta možností rozpočtového opatření dostáváme se do 



porušování rozpočtové kázně nebo porušení zákonné lhůty pro pohřeb a tím i k více nákladům 
za uložení ostatků.  Je nutno zvážit výši a podmínit usnesením. 
 
Návrh usnesení č.  6  :   Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu :  
do výše 50 000,- Kč 
jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další opatření na 
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
b)  kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání 
podat ústně). 
  
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   6          bylo přijato. 
 
Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Chotěšov p.o. Na základě žádosti 
ředitelky Mateřské školy Chotěšov p.o. o rozdělení hospodářského výsledu ve výši 89,39 Kč a 
převedení zlepšeného  hospodářského výsledku do rezervního fondu na úhradu provozních 
výdajů příštích období. 
Pan starosta se dotázal zda  má někdo dotaz nebo připomínku? Nikdo neměl. Následně bylo 
přistoupeno k přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení č.  7  :   Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy 
Chotěšov p.o.  ve výši   89,39 Kč a souhlasí s převedením do rezervního fondu na úhradu 
provozních výdajů příštích období. 
 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   7          bylo přijato. 
 
Smlouvy uzavírané obcí: 
 Žádost pana Hrebinky na opravu drenáží.  V přípravě odstranění havárie bylo zjištěno, že 
došlo k porušení napojení drenážního potrubí tak jako i na jiných místech. Finanční výbor 
projednal  a souhlasí s podílením se na nápravě. Obec uhradí bagr a potrubní vedení na 
veřejném na pozemku obce a pan hrabinka uhradí náklady na práci. 
Návrh usnesení č.   8      : Zastupitelstvo obce rozhodlo o podílení se na nákladech odstranění 
havárie drenáže a to tak, že obec uhradí náklady na bagr a trubní vedení na pozemku obce.  
 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.      8             bylo přijato 



 - Vstup obce Chotěšov do   dobrovolného svazku obcí INTEGRO.  Finanční výbor projednal 
možnost vstupu do dobrovolného svazku obcí Integro na svém zasedání dne 15.3.2013.  Na 
jednání byl i přítomen jako host ing. Bittner který přítomným představil toto sdružení tak i 
odpovídal na dotazy přítomných. Tento vstup bude také výhodný jak pro místní podnikatele a 
i pro místní organizace. 
 
Návrh usnesení č.9 : Zastupitelstvo obce schvaluje vstup do dobrovolného svazku obcí 
INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří. 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.  9         bylo přijato. 
 

- Záměr pronájmu části pozemku na p.č. 801/6 a 801/9 k ú. Chotěšov u Vrbičan. Jedná 
se o pozemek, který obec koupila od SŽDC s.p. Tento pozemek měla pronajmutí paní 
Světinská jak uvedeno i v kupní smlouvě. 

Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Následně pak bylo přistoupeno 
přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 10:      Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku na 
p.č.  801/6 a 801/9 k.ú. Chotěšov u Vrbičan. 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č.    10         bylo přijato.  
 
Nový vstup do Mateřské školy Chotěšov.  Na základě podané žádosti o dotaci na úpravu a 
vybavení zahrady u Mateřské školy Chotěšov je nutno objednat projektovou dokumentaci a 
stavební povolení na nový vstup do Mateřské školy Chotěšov. Tento vstup není součástí 
podané žádosti jak projekčně  tak stavebně. 
Pan starosta se dotázal  zda má někdo dotaz nebo připomínku? Následně bylo přistoupeno 
k přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení č.  11   :         Zastupitelstvo obce rozhodlo objednat projekt a stavební 
povolení na nový vstup do Mateřské školy Chotěšov. 
 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   11          bylo přijato . 
 
Smlouva na nezemědělské užívání pozemku p.č. 705/4 k.ú. Chotěšov u Vrbičan. Obec tento 
pozemek má k zemědělskému užívání tj zejména k sečení travního porostu. Na základě 
stanoviska Státního pozemkového úřadu k možné realizaci komunikačního napojení RD I. e 
nutno uzavřít nájemní smlouvu na nezemědělské užívání a k realizaci stavby. Po realizaci 
stavby pak obec požádá o bezúplatný převod. Proto je nutno projednat a schválit uzavření 
smlouvy. 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?  Následně bylo přistoupeno 
k projednávání usnesení. 
 
Návrh usnesení: č.12  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na nezemědělské 
užívání pozemku p.č.. 705/4 k.ú. Chotěšov u Vrbičan. 
 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   12        bylo přijato 



Využití zemědělského objektu č.p. 1 a 146 na účely které jsou dány Územním plánem obce.  
Obec by měla se zabývat možností získání čp. 1 a 146 k možnému využití které je určeno 
platným Územním plánem, buď bezúplatným převodem a podobně. Tak jak obec je 
opatrovníkem cca třiceti nesvéprávných osob a jak se nastiňují standardy pro osoby 
s postižením je nutno obec  připravit na jejich začleňování do společnosti v předstihu. 
Zejména místem pro výstavbu bydlení a podobně a objekt který by měl projít určitou 
rekonstrukcí je asi nejvhodnější pro výstavbu nového bydlení a stávající stavby by bylo 
možno využít jako technické zázemí. 
 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku? Nikdo neměl a následně bylo 
přistoupeno k přistoupeno k pro   
 
Návrh usnesení č.   13      : Zastupitelstvo schvaluje možnost blokace nebo jiný způsob 
opatření č.p. 1 a  146 v Chotěšově pro využití ve smyslu platné Územně plánovací 
dokumentace. Obec požádá o bezúplatný převod na státním pozemkovém úřadu 
 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   13       bylo přijato. 
 
Mandátní smlouva na vedení účetnictví.  Na základě projednání ve finančním výboru byla 
zastupitelstvu obce předložena mandátní smlouva na vedení účetnictví. Dochází ke změně 
mandatáře. Jinak původní ujednání zůstávají v platnosti. 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku?   Neměl a následně bylo 
přistoupeno k přijímání usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 14  :         Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření mandátní smlouvy na 
vedení účetnictví obce a to od 1.1.2013  s Ing. Pavlem Starým – IČ  46018212. 
 
Výsledek hlasování:              Pro:            8             Proti:         0           Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.   14      bylo přijato. 
 
Žádost pana Miroslava Pavláka. Pan Pavlák žádá o možnost umístění svodidel na pozemku ve 
vlastnictví obce Chotěšov p.č. 789/1 k.ú. Chotěšov u Vrbičan, za podmínek SÚS poskytne 
bezplatně konstrukci svodidel, instalaci provede  pan Pavlák na vlastní náklady. Odpovědnou 
osobou bude pan Pavlák. 
 
Návrh usnesení  č.  15  :   Zastupitelstvo obce povoluje umístění dopravních svodidel na 
pozemku p.č. 789/1 při výjezdu na silnici do Břežan n.O. Za podmínky, že před instalací bude 
odpovědnou osobou odsouhlaseno místo umístění a náklady na instalaci hradí pan Pavlák. 
 
Výsledek hlasování:         Pro:         7                     Proti:          1               Zdrželo se hl.: 0 
Usnesení č.  15    bylo přijato. 
 
 
Žádost pana Vojtěcha  Jandače- AK Chotěšov o.s.   Pan Janda žádá o příspěvek na doplatek 
úrazového pojištění ve výši  1.077,- Kč.  Finanční výbor projednal a souhlasí. 
 
Návrh usnesení č. 16   :  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1.077,- Kč pro AK 
Chotěšov o.s. 
 



Výsledek hl.:             Pro:            8              Proti:           0                      Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.    16           bylo přijato. 
 
Žádost o sponzorský dar ROCK CO ROK  o.s.  Finanční výbor projednal žádost a nesouhlasí 
se sponzorským darem. 
 
Návrh usnesení č. 17       :      Zastupitelstvo obce  schvaluje sponzorský dar občanskému 
sdružení ROCK CO ROK. 
 
Výsledek hl.:             Pro:            8              Proti:           0                      Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.  17     nebylo přijato. 
 
Žádost o zhotovení chodníku –ul. Brozanská.  V této záležitosti nutno konstatovat, že obec 
nejprve provede rekonstrukci kanalizace a pak následně může dojít na chodníky. 
 
Návrh usnesení č. 18   :    Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit výstavbu chodníku v ulici 
Brozanská do doby než bude provedena rekonstrukce kanalizace. 
 
Výsledek hl.:             Pro:            8              Proti:           0                      Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení  č.   18       bylo přijato. 
 
 
Žádost TJ Sokol Chotěšov o příspěvek na činnost v roce 2013. Pí. Horáková podala žádost o 
příspěvek na činnost TJ Sokol Chotěšov v roce 2013 ve výši 20.000,-Kč 
 
Návrh usnesení č. 19   :   Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek TJ Sokol Chotěšov ve výši 
20.000,-Kč  pro činnost v roce 2013. 
Výsledek hl.:             Pro:            8              Proti:           0                      Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení  č.   19       bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení č. 20   :   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k darovací 
smlouvě s Lafarge cement a.s. Čížkovice. 
 
Výsledek hl.:             Pro:            8              Proti:           0                      Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení  č.   20       bylo přijato. 
 
Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
Závěr:   Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc. 
Skončeno ve   19.10 hod. 
 
V Chotěšově dne  23.3.2013 
 
Zapsala Věra Drátovníková 
 
Starosta obce Václav Starý 
 
Ověřitel  : p. Prošek 
 
Ověřitel : p. Horáková 



 


