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Zápis ze 6. veřejného zasedání, volebního období 2010 – 2014, zastupitelstva obce Chotěšov, 
konaného dne 29.6.2011 od 18.00 hod. v zasedání místnosti Obecního úřadu v Chotěšově. 

 
Oznámení o konání veřejného zasedání bylo zveřejněno od 26.5.2011 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.Heřmanský a p.Krajčovič 
 
 
Ověřitelé zápisu:. .p. Rada a p. Dlouhý 
 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce jmenuje zapisovatelku pí. Drátovníkovou, ověřitelé zápisu       
p. Radu a p. Dlouhého, navrhovatele usnesení p.Heřmanského  a p.Krajčoviče.                                                                                                                                           
 
 
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.- 5.2011 
-  Rozpočtové opatření č. 1 /2011 
- 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: 
 
 
 

- Příprava POUTI 2011. Program je sestaven, poděkování patří všem sponzorům a 
organizátorům. Poslední finanční výbor ač se měl zabývat poutí tak to přehodil na 
kulturní výbor.   Je však nutno zdůraznit, že všichni členové Zastupitelstva obce tak i 
výborů by se měli zapojit a ti kteří se nezapojí si musí najít náhradu.  Není to jen o 
tom, že někoho přetížíme a další se jen poveze. To platí i pro ostatní práci. 

- Konkurz na ředitelku Mateřské školy Chotěšov p.o., zde je nutno vyzvat zastupitele 
k činnosti. Doposud zájemkyně které se přišli dotazovat tak až na jednu nesplňují 
podmínky se vzděláním tak i s praxí. 

- Příprava zprávy k ulici Na Výsluní. Bude součástí projednávání rozpočtového 
opatření. 

- Doposud nedokončena kontrola na ÚSES Chotěšov kontrolním výborem obce. Nejsou 
podklady pro výměry. Musí dojít k dopracování a vyhodnocení. 

-  Hospodaření v lese.  Na základě dopisu z Lesů ČR, jednáno s ing. Schánem na 
Městském úřadě v Lovosicích  o problematice lesa a následně je nutno jednat s ing. 
Šírem z Lesů ČR.  Ze strany obce bude nutno počítat i s činností v Hájku. 

- Vyjádření obce k přípojce NN pro p.č. 394/33 k.ú. Chotěšov u Vrbičan. Bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na dotčené 
pozemky do dnešního dne nedošlo k dohodě o výši náhrady, Nabízená částka 1.000,- 
Kč s nepřjatelná.  Současně bude nutno počítat s prodloužení VO na hranu p.č. 
741/1tj. roh čp. 72. V souvislosti s dokumentací nám předloženou k vyjádření bylo 
zjištěno, že stavby pana Františka Voláka zasahují na pozemky ve vlastnictví  obce 
Chotěšov. Proto byl pan Volák vyzván aby si zajistil podklady pro zápis do KN jinak 
bude nucena obec nesrovnalosti řešit sama a vyžadovat úhradu nákladů a podobně po 
něm.  Termín mu ústně byl dán do třiceti dnů.   Doposud jsem byl informován, že na 
Městském úřadě v Libochovicích se nenachází smlouvy o převodu pozemků a tak 
jsem objednal identifikaci  dotčených pozemků s vývojem od výkupů od ing. Šána a 
následně.  

- Žádost o vyjádření ke komunikačnímu napojení RD na p.č. 394/33.  Obec obdržela 
žádost o provedení zpevnění stávající komunikace od manželů Heřmanských. Po 
výstavbě inženýrských sítí přípojky NN, plynu, vodovodu a kanalizace by mělo dojít 
ke zpevnění části komunikace tj. cesta do Kačov. To by bylo provedeno štěrkem a 
obrusivem a následně i možno ABS. Na konci pak by byla vybudována horská vpusť, 
která by jímala povrchové vody z cesty.  Prvotně je však nutno vyřešit sousedské 
majetkoprávních vztahy. 

- Řešení krádeží na hřbitově v Chotěšově a vloupání do márnice.  Policie ČR případ 
však odložila.  Krádeže a poškozování náhrobků musí řešit vlastníci. 
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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. 
 
Návrh usnesení č. 4.  Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou zpevněné komunikace dle PD 
a s výstavbou horské vpusti po dokončení přípojek. Na výstavbu přípojky kanalizace obec 
poskytne příspěvek tak, aby došlo k navýšení průměru kanalizačního potrubí. Toto potrubí 
pak bude zakončeno horskou vpustí umístěnou  na konci místní komunikace. 
 
Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 4      bylo     přijato. 
 
 
 
Hospodaření obce za období 1.-5.2011.  
 
Plnění rozpočtových příjmů je závislé na výběru daní ze strany státu, který jejich část posílá 
obcím.  Jak již bylo i ve sdělovacích prostředcích stát nezvládá vybírat daně a tak chybí 
finance  státu tak i potažmo obcím. Čerpaní finančních prostředků dochází opatrně aby se 
život v obci nezastavil a každý rok se něco zlepšilo. Při schvalování rozpočtu obce jsme 
nerozdělili všechny finanční prostředky které jsme si jako příjmové naplánovali na tento rok, 
že až budeme znát skutečné výše v meziobdobích budeme je uvolňovat.  Je polovina roku a 
proto musíme i  provést rozpočtové opatření jak vychází z čerpání za 1. – 5.2011. To bude 
projednáno v následujícím bodě programu.  Umožňují nám to i dosavadní příjmy. 
 
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.-5. 2011 
 
Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 
Usnesení č. 4      bylo přijato. 
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Rozpočtové opatření č. 1/2011: 
 
 
Na základě čerpání rozpočtu a uzavřených smluv s Lafarge Cement a.s. Čížkovice na 
sponzorský dar s pojený s investicí do životního prostředí, s Ústeckým krajem na poskytnutí 
dotace na rekonstrukci chodníku v ulici Na Výsluní, uzavření smlouvy na zřízení břemene 
s ČEZ Distribuce je nutno provést rozpočtové opatření.   Toto opatření bylo projednáno ve 
finančním výboru a také vystaveno spolu s oznámením o konání veřejného zasedání. Je také 
nutno projednat výši finančních prostředků na akci rekonstrukce chodníku v ulici Na Výsluní. 
             Finanční výbor požádal o předložení zprávy o akci Rekonstrukce chodníku v ulici Na 
Výsluní.  K předložení bylo nutno zajistit podklady z předcházejících let ve vztahu k uzavřené 
smlouvě s dodavatelem S -BAU Bohemia s.r.o.  Kopie smlouvy je předložena Zastupitelstvu 
obce jak byla schválena předcházejícím zastupitelstvem. Při uzavírání se uvažovalo, že na 
krytí budou použity finanční prostředky obce a budou podávány žádosti o dotaci z POV 
Ústeckého kraje. Dotaci jsme obdrželi jen jednou v roce  2009 ve výši 300.000,- Kč.  
Dodavatelská smlouva byla uzavřena v roce 2009 na práce ve výši 2.562.705,- Kč a na plochu  
1.216 m2  chodníků, dosavadní skutečnost plnění je 1.621.436,- Kč a plocha 653,3 m2, 
průměrná cena m2 dle smlouvy byla 1589,76 Kč ( tj i s kanalizací atd.) skutečné náklady na 
1m2  2485, 72  rozdíl je ve skladbě a v navýšení o obrubníky. Při podávání nabídky jsme byli 
upozorněni na skutečnost, že rozpočet  projektu neobsahuje zejména obrubníky a počítá pouze 
se zatížením do 5t.   Proto položkový rozpočet byl upraven tak, aby bylo možno účtovat 
jednotlivé obruby, které budou vyměněny a stanovit skladby dle dovoleného zatížení jak bude 
dle skutečného řešení i prováděno.  Zde se vychází z již prováděných přecházejících akcí, kdy 
byl zvolen postupovat se zřetelem na skutečnosti tj. skutečně uvažované zatížení vlastníky 
přilehlých nemovitostí (doprava uhlí, hospodařící zemědělec a podobně vyvážení jímky a 
podob.).  Dále byl předložen odhad nákladů a dalšího postupu na rekonstrukci chodníků v 
ulici Na Výsluní. 
 
 
Pan starosta se dotázal zda má někdo dotaz nebo připomínku? 
 
 
Návrh usnesení č. 5 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011. 
 
 
Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č. 5            bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení č. 6:    Zastupitelstvo obce rozhodlo o finanční výši 450 tis Kč, včetně dotace 
184 tis.Kč  na akci Rekonstrukce chodníku v ulici Na Výsluní.  
 
Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č. 6                  bylo přijato. 
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Smlouvy uzavírané obcí: 
 
      - Uzavření smlouvy s Lafarge Cement  a.s. Původní částka byla navýšena dle původní 

smlouvy pro rok 2011 o částku 88.600 Kč.   Smluvní dar pro rok 2011   ve výši   
974.600,- Kč   a bude použit na hrazení nákladů s činností v ÚSES. 

 
- Dodatek č. 1 s f. S-BAU  Bohemia na akci   Rekonstrukce chodníku v ulici Na Výsluní. 
Zde se jedná pouze o prodloužení termínu dokončení do 31.12.2013. K tomuto je nutno 
přistoupit z důvodu nedostatku finančních prostředků zejména malá úspěšnost při 
podávání žádostí o dotace na tuto akci. 

 
- Dotace na VPP.   Jednání s Úřadem práce a nejenom s ním je chaotické. „ To co 

platilo dnes druhý den neplatí“  .   Stejnou zkušenost mají i jiní viz. email od starosty 
z Háje u Duchova kdy ministerští úředníci tvrdí, že je financí dostatek a je jenom na 
Úřadech práce jak to bude. Další jednání se nedá ani komentovat.  O další možné 
finanční prostředky se budeme pokoušet.  

- Plnění pohledávky s panem Kicelukem.  Postupně bude docházet zápočtům faktur na 
provedené práce. 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - el.přípojka k pozemku KN 
parc. č. 394/33 k.ú. Chotěšov u Vrbičan-cena 10.000,- 

 
 
 
Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz nebo připomínku? Nikdo neměl. 
 
 
Návrh usnesení č. 7:         Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 s f. S-BAU  
Bohemia s.r.o o prodloužení termínu plnění závazku do 31.12.2013. 
 
 

       Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č. 7                 bylo přijato. 
 
 
Návrh usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce souhlasí s provádění zápočtů plnění s panem 
Kicelukem. 
 
 

      Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 
 
Usnesení č. 8              bylo přijato. 
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- Návrh usnesení č. 7:  

        Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene-el.přípojka k pozemku KN parc. č. 394/33 k.ú. Chotěšov u Vrbičan-
s ČEZ distribuce a.s. číslo IP-12-4002414/501 

 
 
 
 

       Výsledek hlasování:   Pro:        9                Proti:           0              Zdrželo se hl.:  0 
 

    
 
 
Diskuse:   
 
 
Pan Starý informoval zastupitele, že v letošním roce bude žádat o zřízení přípojných míst 
elektro pro pozemky své  rodiny. Zveřejňuje tuto informaci, aby předešel různým fámám a 
dohadům. Následovat pak budou další kroky. 
 
Pan Prošek požaduje dopravní zrcadlo k panu Pavlákovi, nebezpečí nehod.: Pan starosta 
přislíbil jednat se SÚS a Policií ČR, v krajním případě se bude podílet na úhradě obec. 
 
Pan Kraj čovič tlumočil problém s vodou při deštích, zaplavování dvorku pana Dlouhého. 
Reagoval pan starosta, že by obec přispěla na nákup 20-25 m trubek průměru 200-250. 
 
Pan starosta požádal členy ZO a členy komisí aby zůstali po skončení zasedání dopracování 
organizace POUTI. 
 
 
Závěr:          Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc. 
Skončeno v 19.25 hod. 
 
V Chotěšově  dne  2.7.2011 
 
 
Zapsala Věra Drátovníková 
 
Starosta obce Václav Starý 
 
Ověřitel     p. Rada 
 
Ověřitel     p. Dlouhý             .       
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Prezenční listina z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov konaného dne 
29.6. 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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…………………………………………. 
 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………… 
 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………… 
 
………………………………………….. 
 
…………………………………………… 
 
……………………………………………. 
 

 
 


