
Zápis z 14. veřejného zasedání, volebního období 2010 – 2014, zastupitelstva obce Chotěšov, 
konaného dne 5.11.2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšově. 

 
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo zveřejněno od  23.10.2012 na Úřední desce – 
pevné tak dálkovým přístupem a  rozhlasem. 
 
Přítomno dle  prezenční listiny  7    členů zastupitelstva obce, omluven p. Rada, pí. Horáková      
Pan starosta prohlásil zastupitelstvo za usnášení schopné.  
 
Starosta obce přivítal přítomné a jmenoval : 
Zapisovatelku :   pí. Drátovníková 
 
Návrh na usnesení: p. Dlouhý a Heřmanský 
 
Ověřitelé zápisu: pí. Voláková a p. Prošek 
 
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce jmenuje zapisovatelku pí. Drátovníkovou,  ověřitelé 
zápisu pí. Voláková a p. Prošek a navrhovatele usnesení p. Dlouhý a Heřmanský 
           .                                                                                                                                            
Výsledek hlasování:   Pro:         7               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   
-     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:        7                Proti:           0            Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č. 2      bylo  přijato. 
 
Dále bylo pokračováno zprávou o činnosti a ta se týkala těchto záležitostí: 

- Uzavření smlouvy na výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Bude 
projednáváno v dalším bodě jednání a je v souladu s již  předešlými jednání 
zastupitelstva obce.  

- Opatrovnictví obce pro nesvéprávné občany. Jak se ukazuje jde o náročnou záležitost. 
Pro dokreslení nám bylo během jednoho dne doručeno deset rozhodnutí soudu o 
ustanovení veřejným opatrovníkem. Na tomto veřejném zasedání je nutno projednat 
vyjádření se obce k záležitosti pana Kurta Jelínka ve věci vydání elektronického 
platebního rozkazu. 

 
Návrh usnesení č. 3  :    Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření tak jak bylo předneseno a 
souhlasí s podáním opatrovnickému oddělení Okresnímu soudu v Litoměřicích ke schválení. 
Výsledek hlasování.                   Pro:             7            Proti:          0           Zdrželo se  hl.: 0 
 
Usnesení č. 3         bylo přijato  



Smlouvy uzavírané obcí: 
 

- Návrh smlouvy o dílo s firmou Elstav JK.   Na základě oslovení zhotovitele akce 
připojení 5 OM v severní části obce, kterým současně bude realizována pokládka 
stávajícího vedení NN z volného vedení do země dojde k demontáži stávajícího 
veřejného osvětlení a rozhlasu. Dle výběru dodavatele na část NN provedeném ČEZ 
Distribuce byla byla vybrána f. Elstav JK, proto byla oslovena obcí f. Elstav aby 
podala nabídku na pokládku kabelů a sloupů veřejného osvětlení s místním rozhlasem. 
Finanční výbor projednal nabídku a rozhodl aby s f. Elstav  byla uzavřena smlouva o 
dílo. Na dnešní veřejném zasedání zastupitelstva obce by mělo dojít ke schválení 
smlouvy o dílo na veřejné osvětlení a místní rozhlas v části ulice Lovosická v části kde 
bude realizována pokládka kabelů NN. K výběru i pro vyhovující cenu vedlo to, že f. 
Elstav respektuje požadavek přiložení vedení VO a MR,  a nepožaduje zemní práce 
vyjma protlaku a dále to že bude jak část NN a VO provádět jedna firma a nebudou 
tak další nároky na koordinaci a případné spory o záruky za povrchy, bude odpovídat 
stejný dodavatel. 

         Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku k přednesenému návrhu 
uzavřít smlouvu o dílo s f. Elstav JK na přiložení kabelů veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu? Nikdo neměl a proto bylo přistoupeno k usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 4 :   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s f. Elstav na 
pokládku kabelů veřejného osvětlení a místního rozhlasu v části ulice Lovosická. 
 
Výsledek hlasování:          Pro:                 7              Proti:               0            Zdrželo se hl.:  0 
Usnesení č.  4   bylo      přijato. 
 
Diskuse:  Nikdo neměl příspěvek do diskuse 

. 
Závěr:   Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc. 
 
Skončeno ve    18.30   hod. 
 
V Chotěšově dne  5.11.2012 
 
 
Zapsala Věra Drátovníková 
 
 
Starosta obce Václav Starý 
 
 
Ověřitel   - Irena Voláková 
 
 
Ověřitel   - Milan Poršek 
 
 
 
 
 


