
Zápis č.9 

ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice konaného dne 14.2.2020 v 18,00 hodin, 

zasedací místnost, budova Obecního úřadu, Choťovice 1, 289 05 Žehuň 

Přítomni: P. Nováková, M. Petrášek, J. Beneš, , R. Kyselová, Ing. T. Červencl 

Omluven: T. Staněk, J. Gemsová 

Přítomní občané dle prezenční listiny: 

Zapsal: M. Petrášek 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 
4. Kontrola usnesení a schválení zápisu z posledního jednání zastupitelstva obce 27.12.2019 

5. Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2019 

6. Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce odborem kontroly Středočeského kraje 

7. Informace starostky 

8.  Diskuse 

9.  Závěr 
 
1.Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce P. Novákovou v 18,00 hodin. Starostka 

konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo 

je tedy usnášeníschopné.                                                                                                                             

Zastupitelé budou hlasovat zdvižením ruky. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu p. Kyselová a p. Ing. Červencl  a zapisovatele M. Petráška. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 5  proti:0  zdržel se:0 
 
3. Schválení programu 
 
Starostka seznámila přítomné s jednotlivými body programu. 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
 
Nebylo navrženo žádné doplnění programu. 
Výsledek hlasování:  pro:5  proti:0  zdržel se: 0 
 

4. Kontrola usnesení a schválení zápisu z posledního jednání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2019. 

Ověřovatelé zápisu p. Gemsová a p. Beneš zkontrolovali  usnesení ze 27.12.2019 a  doporučují 

zastupitelstvu ke schválení. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným 

občanům i zastupitelům. Výsledek hlasování:  pro: 5  proti:0  zdržel se:0 



Ověřovatelé zápis přečetli a  p. J.Beneš doporučuje zápis ke schválení.  
 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 5  proti:0  zdržel se:0 
 
5. Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2019 

Místostarosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce za rok 2019, stavem účtů KB a ČNB a s 
výší úvěru u KB. 
 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 5  proti:0  zdržel se:0 
  

6. Zpráva o inventarizaci majetku obce 

Místostarosta obce přečetl zprávu o inventarizaci majetku obce a seznámil s výší majetku. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 5  proti:0  zdržel se:0 
 

7. Informace starostky obce 

7/1 Vyřazení majetku dle proběhlého auditu 

- Vyřazeni budou dlouhodobě zařazené a neuskutečněné projekty plynofikace, hliňák 

 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 5  proti:0  zdržel se:0 

 

 

7/2 Informace svozové společnosti 

- svoz bioodpadu 26.2.2020 

- svoz oleje je možný s TDO 1,5l plastových lahvích 

- informace společnosti EKO-KOM zvýšení platby třídícím linkám za dotřídění papíru ze 

současných 100,-Kč na 420,-Kč za tunu 

                Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

7/3 Ples obcí 

- společný ples obcí Hradčany, Choťovice, Kolaje a Žehuň,obec Choťovice má zajistit 3 větší 

ceny,50 drobných cen.Hlavní ceny na tomto plese by měli být,1. cena rekreační pobyt na jižní 

moravě,2.cena mobilní telefon,3.cena poukaz na oběd v restauraci p.Polraicha.Ples se 

uskuteční v kulturním domě v obci Hradčany. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 



-  

-  

7/4 Územní plán 

- Žádost na změnu územního plánu byla podána v dubnu 2019.Změna se týká velikosti parcel 

ve staré zástavbě ze současných 800m2 na 600m2 velikost parcely.V nové zástavbě zůstává 

800m2. 

- Změna užití na Bezděkově(sportovní,kulturní,infocentrum,turistika) 

- Změna ohledně digitalizace intravelánu a extravelánu obce 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

 

7/5 Polní cesta HPC 49 

       -cesta byla dokončena a předána do majetku obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

 

7/6 Veřejné pohřebiště 

       -byl zpracován hydrogeologický posudek,čeká se na vyjádření hygieny,mělo by přijít každým   

dnem.Musí se zpracovat řad pohřebiště,který se musí vyvěsit na desku u hřbitova,dále vytvořit 

dokumentaci o zásahu do hrobového místa,schválit ceník hřbitovních poplatků. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  a ukládá starostce a místostarostovi obce zpracovat 

veškerou dokumentaci ohledně hřbitova. 

 

 

7/7 Revitalizace obecní zeleně na návsi v Choťovicích 

       -revitalizaci obecní zeleně provádí jako subdodavatel firma Školky Opolany. Podle harmonogramu 

by měli být práce dokončeny na konci května.Co se týká dětského hřiště,tak by měli být odstraněny 

některé prvky co nevyhovují provozu a nahrazeny jinými a vyhovující se ponechají.Hřiště oproti 

projektu zůstane na stejném místě. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

 



7/8 Dopravní obslužnost 

     -dopravce požaduje po obcích dofinancování víkendových spojů částkou 19 000 korun.O této 

změně oproti smlouvě,kterou obec s dopravcem má se musí jednat. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostce obce,aby jednala s dopravcem o této 

částce. 

 

 

8. Diskuse 

    -p. Zeman  má dotaz zda se bude p. Horák podílet na údržbě cesty pod homolkou,když ji bude 

používat. 

    -starostka obce má přislíbeno od pana Horáka,že se bude podílet na údržbě 

   -p. Tichý upozornil na volné pobíhaní psů v obci a žádá o upozornění občanů obecním rozhlasem. 

   -P. Tichý se ptá na důvod,proč se nebude pronajímat obecní budova na akce občanům. 

    -místostarosta vysvětlil problematiku ohledně pronajímání obecní budovy a důvody proč se 

prozatím nebude pronajímat. 

   -p. Dobřichovský upozorňuje na výstavbu cestičky na návsi,že není v ose s cestou od hřbitova,dále je 

potřeba upozornit církev ohledně dodělání fasády.Dotazuje se,zda budou pokáceny malé jabloně za 

hřbitovem. 

   -starostka obce bude jednat s církví ohledně fasády.Co se týká dotazů na revitalizaci,bude se jednat 

na nejbližším kontrolním dnu. 

 

 

10. Závěr-zasedání skončilo v 19:30 hodin. 

 

Ověřovatelé zápisu:    Renata Kyselová               Tomáš Červencl 

 

 

Místostarosta: M. Petrášek    Zapisovatel: M. Petrášek 

Starostka: P. Nováková 


