
Zápis č.16 

ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice konaného dne 28.5.2021 v 18,00 hodin, 

zasedací místnost obecního úřadu, Choťovice 1, 289 05 Žehuň 

za dodržení bezpečnostních a hygienických podmínek dle nařízení vlády 

Přítomni: M. Petrášek, Ing. T. Červencl, R. Kyselová, P. Nováková, J. Beneš, T. Staněk 
Omluven: J. Gemsová 
Přítomní občané: dle prezenční listiny 
Zapsal: Milan Petrášek 
 
Program: 
1/ Zahájení 

2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3/ Schválení programu 

4/ Kontrola usnesení a schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce ze dne   

    16.4.2021 

5/ Zpráva o hospodaření obce ke dni 31.5.2021 

6/ Rozpočtové opatření č.3 

7/ Závěrečný účet obce za rok 2020 

8/ Účetní závěrka za rok 2020 

9/ Žádost Římskokatolické farnosti 

10/ Informace o činnosti obecního úřadu od 16.4.2021 

11/ Diskuse 

12/ Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce Petrou Novákovou v 18,00 hodin. 
Místostarosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 6 zastupitelů, 
což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  Omluvena je p. Gemsová 
z pracovních důvodů.                                                                                                                                   
Zastupitelé budou hlasovat zdvižením ruky. 
 
 
 
 



 
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

Starostka navrhla ověřovatele zápisu p. R. Kyselovou a p. T. Staňka a zapisovatele pana Milana 
Petráška. 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 
 
3. Schválení programu 
 
Starostka seznámila přítomné s jednotlivými body programu a požádala o doplnění programu o tyto 
body: 
 

 Závěrečný účet obce za rok 2020 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 
 

 Účetní závěrka za rok 2020 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 
 

 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci -  kostel 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro: 6  proti: 0 zdržel se:0 

 
 
4. Kontrola usnesení a schválení zápisu z posledního jednání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2021 

Kontrola usnesení:  

Ověřovatelé zápisu p.  J. Beneš a  p. J. Gemsová  zkontrolovali  usnesení ze dne 26.2.2021                 a  
p Beneš doporučuje zastupitelstvu ke schválení.  

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

Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 

Kontrola zápisu:  Ověřovatelé zápis přečetli a  p. Beneš  doporučuje zápis ke schválení.  

Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0 zdržel se:0 
ZO souhlasí se zápisem ze zasedání ZO ze dne 16.4.2021. 
 
 
5. Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2021 

Předseda finančního výboru seznámil přítomné s hospodařením obce k 30.4.2021, 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:6  proti: 0 zdržel se:0 
 

6. Rozpočtové opatření č.3/2021 
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s úpravami částí rozpočtu v příjmech a výdajích 
v celkové výši 146 974,-Kč a dle soupisu rozpočtového opatření č.3/2021. 



Před hlasováním dal místostarosta obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům.  

Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 

 

7/ Závěrečný účet obce za rok 2020 

Předseda finančního výboru seznámil přítomné se zněním závěrečného účtu za rok 2020. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování: pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
ZO schválilo závěrečný účet obce Choťovice za rok 2020 bez výhrad a vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce Choťovice. 

 

8/ Účetní závěrka za rok 2020 

Předseda finančního výboru seznámil přítomné se zněním účetní závěrky obce za rok 2020. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování: pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
ZO schválilo sestavenou účetní závěrku a to bez výhrad. Kontrolou hospodaření nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky. 
 

9/ Žádost Římskokatolické farnosti 

Pan probošt ICLic. Mgr. P. Kubant zaslal dne 8.6.2021 žádost o finanční příspěvek na projekt 
zabezpečovacího zařízení v hodnotě 60 000,-Kč a na průzkumné a projekční práce pro opravu kostela 
/ fasáda kostela, oprava fasády presbyteria a sakristie a krovu střechy sakristie/ ve výši cenové 
nabídky firmy FAPAL  113 740,-Kč. V letošním roce již obec přispívala na dokončení elektroinstalace 
částkou 30 000,-Kč. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
p. Dobřichovský – nesouhlas s přispíváním obce na kostel 

p.Beneš – kostel je jedinou památkou obce a je tedy nutné se oprostit, že je majitelem církev a pro 
další generace tento objekt pomoci zachovat 

p. starostka- doporučení tento bod programu přesunout na pracovní schůzi, zhodnotit stav rozpočtu 
a poté dát na projenání veřejnému zastupitelstvu obce 

p. Ing. Červencl – je nutné posoudit důležité výdaje a přihlédnout k podražení v oblasti odpadů a poté 
stanovit výši příspěvku 

 

10/ Realizace projektu elektroinstalace kostela v Choťovicích 
 
Dnes bylo předáno staveniště na dokončení elektroinstalace firmě T. Suchochleba z Lovčic. 



Nabídka farnosti umístění znaku obce na seznamu partnerů společně s Kinský dal Borgo a.s., 
Biskupství královéhradecké, Občanské sdružení ,,Pro Choťovice“  a Maso z Choťovic. Obec toto 
umístění si musí odsouhlasit. Vzhledem k tomu, že jsme se finančně podílíme na tomto projektu, 
domnívám se, že umístění na seznamu partnerů je v pořádku. Seznam partnerů a jejich umístění 
máte k náhledu. 
 
Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování:  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
 
11/ Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu restaurování movitých 
kulturních památek na rok 2022 

Jedná se o hlavní oltář Panny Marie Pomocné, svatostánek, oltářní obraz a oltářní mensu. Obec 
Choťovice zatím pokaždé doporučovala zařazení do Programu restaurování. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování: pro:6  proti:0  zdržel se:0 
ZO obce souhlasí- nesouhlasí se sepsáním doporučení. 

 

12/ Revitalizace obecní návsi  

Starostka obce informovala, že byla zaslána výzva k pokračování následné péče a tato výzva byla 
akceptována firmou. Zástupce firmy navrhl termín schůzky a plán, jak pokračovat dále. Proběhla 
dvakrát údržba zelených ploch – pletí. Bylo dohodnuto vedení stavebního deníku, fotodokumentace a 
odevzdání jistiny na následnou péči. Jednáno se zástupcem firmy p. Markusem bylo dvakrát. Termín 
na splnění dohodnutých úkolů je 18.7.2021, kdy by měla být vystavena i faktura pro SFŽP. Na základě 
uschlých stromů a jejich výměně byl požádán SFŽP dne 25.5.2021 o změnu ve výsadbě / místo 
červeného buku, červený javor/, a této změně bylo 10.6.2021 vyhověno s termínem výsadby podzim 
2021. 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům, zda 
souhlasí s tímto postupem.  

Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 

Zastupitelstvo obce pověřuje p. starostku k další spolupráci s advokátní kanceláří k vyřešení výzvy a 
případného odstoupení od smlouvy. 

Výsledek hlasování:  pro: 6  proti:0  zdržel se:0 

 

13/ Minimální průtok Žehuňským náhonem 

Výzva společnosti Galafruit na stanovení minimálního průtoku na 20 m3/s, zastupitelstvo obce před 
rokem schválilo tento průtok, po domluvě 

Před hlasováním dala starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Výsledek hlasování: pro:6  proti: 0 zdržel se:0 
 

 



14/ Informace o činnosti obce od 16.4.2021: 

 pouť v Choťovicích 
 odpadové hospodářství, návratnost v EKO-KOM 
 dílčí kontrola hospodaření obce – konec měsíce srpna, nutné připravit všechny podklady jak 

účetní, tak správní a dokumentaci výborů a komisí 
 výměna kopírovacích strojů, velká kopírka /2007/ odchází válce, nespolehlivost a zároveň 

poškození válců / návrh na koupi nového stroje na kopírce pro účetní, cena opravy 2 500,- Kč 
a nový stroj cca 5 000,-Kč 

 projekt Podpora regionu – celostátní akce- 160 projektů a se 17 450 hlasy projekt v katastru 
naší obce získal 2. místo, poděkování všem, kteří hlasovali a záměr poslali i dále, informace o 
soutěži a jejím výsledku zašleme spoluobčanům e-mailem  

15/ Diskuse 

- p. Vácha – stav trávníku u rybníčka – oprava asfaltu, řešení   
demontáž sezení u rybníčku 

- p. Švimberský – kaluž u Stašků, stav kanálu u nemovitosti 
- p. Dobřichovský – platba přípojky na vodu a kanalizaci – nové domky p. Ing. Horáka, zda bylo 

uhrazeno, příspěvek obce na rekonstrukci kostela - nesouhlas 
- p. Gospodinová – bioplynka – zápach a jízda traktory v zatáčce před její nemovitostí a za 

humny 
 

16/ Závěr 

- ukončení jednání: 19:20 hodin 

        
 

Ověřovatelé zápisu: 

p. R. Kyselová 

p. T. Staněk 

 

Zapisovatel: p. M. Petrášek 

Starostka obce: p. Petra Nováková 

Místostarosta obce: p. Milan Petrášek 


