
Zápis č.7 

ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice konaného dne 1.11.2019 v 18,00 hodin, 

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

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

Omluven: 0 

Přítomní občané dle prezenční listiny: 10 

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 6.9.2019 

5. Zpráva o hospodaření obce k 30.9.2019 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

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 7 zastupitelů, zastupitelstvo 

je tedy usnášeníschopné.                                                                                                                             

Zastupitelé budou hlasovat zdvižením ruky. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

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

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  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:7  proti:0  zdržel se: 0 
 

4. Kontrola usnesení a schválení zápisu z posledního jednání zastupitelstva obce ze dne 6.9.2019. 

Ověřovatel zápisu p. R. Kyselová zkontrolovala usnesení ze 1.11.2019 a doporučila zastupitelstvu ke 

schválení. Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i 

zastupitelům. Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 



Ověřovatelé zápis přečetli a  p. R. Kyselová doporučuje zápis ke schválení.  
 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
 
5. Zpráva o hospodaření obce k 30.9.2019 

Předseda finančního výboru seznámil přítomné s hospodařením obce, stavem účtů KB a ČNB, výši 
úvěru obce a záměrem splatit úvěr – prozatím požádáno o spočítání k 30.3.2020. 
 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
  

6. Rozpočtové opatření č. 5 /2019 

Předseda finančního výboru seznámil přítomné s navýšením paragrafů ve výdajích a příjmech obce. 

Důvodem je především poskytnutí dotace na revitalizaci obecní zeleně na návsi, zároveň i ve výdajích 

a spoluúčasti obce na této dotaci. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
 
 
7.  Informace starostky 

7/1 – Audit GDPR 

- osobní údaje zajistit uzamčení skříní a stolů 

- úprava webu musí být rozhodnutí o osobních údajích 

- přístup lidem s handicapem 

- mlčenlivost o osobních údajích podepsat zastupiteli a zaměstnanci, zpracování účetnictví a 

mezd 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá upravit vše dle potřeb GDPR. 

7/2 – Audit hospodaření obce                                                                                                                                                  

- zápis- výsledek 

- ihned zaslat nápravná opatření na Středočeský krajský úřad odbor kontroly 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá zaslat nápravná opatření. 

7/3 – NYKOS – informace svozové společnosti 

- svoz bioodpadu do 21.11.2019 

- od tohoto termínu TDO každý týden 

- povýšení od roku 2024 na 1 850,-Kč za skládkování 

- 9.11. 2019 svoz velkoobjemu a nebezpečného odpadu 

- sbírka ošacení a možnost odvozu starého železa 



ZO bere na vědomí a ukládá sociální komisi zajistit sběr ošacení a komisi životního prostředí 

zajistit dohled nad svozem velkoobjemného a nebezpečného odpadu. 

7/4 –,,Revitalizace obecní zeleně v Choťovicích“ 
- dotace ve výši 1 795 504,-Kč z celkové částky způsobilých výdajů 2 244 381,-Kč, tj.: 80% 
- zahájení prací leden 2020, poučení o bezpečnosti v okolí ploch, kde bude probíhat kácení 

stromů a práce s technikou 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
 
7/5 – Žádost p. Zemanové Jany  

- žádost o pronájem pozemku, záměr byl vyvěšen, nepřihlásil se žádný zájemce 
- bude tedy sepsána smlouva o pronájmu pozemku od roku 2020 do roku2029 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
Zastupitelstvo obce ukládá p. starostce sepsat smlouvu o pronájmu pozemku s p. J. Zemanovou. 
 
7/6 - výstavba polní cesty HP 49 

- stavbu provádí firma BAPA 

- informace o dokončení a převzetí díla do majetku obce – p. Petrášek podal informace  
z posledního kontrolního dne 

- vedení státní pozemkový fond 
- předávací den 3.11.2019 
- obci převedeno po podepsání předávacího protokolu 
- cesta musí být napojena na místní komunikaci 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 

7/7 – Žádost o finanční příspěvek na dětské akce  

- 6 žádostí 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
Zastupitelstvo schválilo 1 000,-Kč. 

7/8 – Žádost o finanční příspěvek – veřejnoprávní smlouva 

-  ČSV  ZO Městec Králové – činnost svazu 3 000,-Kč 

- ČRS ZO Žehuň ,,Cidlina“ – výsada rybího potěru 3 000,-Kč 

- Cidlinská FA – činnost sportovní asociace pro děti 8 000,-Kč 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
Zastupitelstvo schválilo dle návrhu. Zastupitelstvo obce ukládá p. starostce sepsat veřejnoprávní 

smlouvy začátkem nového kalendářního roku. 

7/9 – dotační tituly  

- na lesní techniku - SZIF přes Portál farmáře s 50% spoluúčastí, termín podání 29.10.-

8.10.2019 

- výběrové řízení firmou LK Advisory na vyvážecí vlek za malotraktor s příslušenstvím 



- termín zahájení 6.1.2020 a ukončení 17.1.2020, otevírání obálek v 17,30 hodin 

- výběrová komise: p. Beneš J., p. Ing. T. Červencl, p. T. Staněk 

Zastupitelstvo obce pověřuje p. starostku pokračovat v dalším postupu při dokončení žádosti o 

dotaci. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
 

7/10 – Inventarizace obecního majetku 

- plán inventur 

- zahájení 24.1.2020 a ukončení 30.1.2020 

Zastupitelstvo obce ukládá provést inventarizaci majetku do 31.1.2020. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 

7/11 – Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 s Cidlinská FA z.s. na 8 000,-Kč 

- informace o sepsání smlouvy a zaslání začátkem ledna 2020, smlouva dle schváleného 

příspěvku ZO na jednání 1.11.2019 

- ZO bere na vědomí  

7/ 12 -  Veřejnoprávní smlouva č.2/2020 s ČRS z.s., Místní organizace Žehuň na 3 000,-Kč 

- informace o sepsání smlouvy a zaslání začátkem ledna 2020, smlouva dle schváleného 

příspěvku ZO na jednání 1.11.2019 

- ZO bere na vědomí  

7/13 -  Veřejnoprávní smlouva č.3/2020 s ČSV o.s., Základní organizace Městec Králové                             

na 3 000,-Kč 

- informace o sepsání smlouvy a zaslání začátkem ledna 2020, smlouva dle schváleného 

příspěvku ZO na jednání 1.11.2019 

- ZO bere na vědomí  

7/14 – Žádost o zkrácení nočního klidu 

- p. K. Janouchová – 23.11. do 24.11.2019 do 1:00 hodiny 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 

- hudební produkce od 19:00 do 23:00 hodin  

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 3  proti:1  zdržel se:3 

7/15 – Veřejné výzvy 



1, Veřejná výzva na obsazení pracovního místa na pozici účetní obce – administrativní 

pracovník, na zkrácený úvazek od 01.01.2020. 

2, Veřejná výzva na osazení pracovního místa na uklízeč/ka obecního úřadu v Choťovicích od 

01.01.2020.  

 

8. Diskuse 

-  stav kůrovcové kalamity v obecním lese – informace podal p. Beneš  

- žádost o dotaci na techniku / boj s kůrovcem v obecním lese /, snaha ulehčit práci při těžbě – 

vyvážecí vlek za malotraktor s hydraulickou rukou 

-  p. Gemsová pozvala za sociální komisi na Mezinárodní den mužů 16.11.2019 

- projekt ,,Sázíme budoucnost“, dotace 250 000,-Kč, projekt MŽP, dotace 100 %, podmínkou – 

společná výsadba s obyvateli 

- p. Macháčková – kde budete garážovat vyvážečku 

- p. Dobřichovský – nepořádek u kontejnerů, návštěvy dětí – vyhazování, pálení u náhonu a jiné, 

nepořádek u Krátkého, nutné uklidit obecní pozemek  

- p. Kohout – jaký je stav hřbitova a smluv na pronájem hrobových míst 

- p. Krejčíková – jaký je záměr obce s obnovením obchodu 

K jednotlivým bodům diskuse podala informace p. starostka nebo zastupitelé obce. 

 

9. Závěr -  zasedání ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Ověřovatelé zápisu:     T. Staněk            Ing. T. Červencl  

  

Místostarosta: M. Petrášek                                              Zapisovatel: M. Petrášek  

 

Starostka: P. Nováková 


