
Zápis č. 2 

ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice konaného dne 17. 2. 2023 v 18,00 hodin, 

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

Přítomni: P. Nováková, M. Petrášek, J. Beneš, J. Gemsová, J. Tichý, V. Vraník 

Omluven: Luboš Šípek 

Přítomní občané dle prezenční listiny: 7 

Zapsal: Vojtěch Vraník 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3) Schválení programu 

4) Kontrola usnesení a schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 

12. 2022 

5) Zpráva o hospodaření obce za rok 2022 

6) Rozpočtové opatření č. 1/2023 

7) Inventarizační zpráva vč. protokolu o vyřazení majetku 

8) Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměňování členů zastupitelstev 

9) Žádost o příspěvek na školu v přírodě – ZŠ Žehuň 

10) Žádost o dělení pozemku č. 618/1 

11) Žádost o odstoupení od smlouvy se SFŽP 

12) Rekonstrukce cesty na parc. číslech: 618/1, 640/5, 1397 a 658/1 

13) Informace starosty 

14) Diskuse 

15) Závěr 

 
1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Milanem Petráškem v 18,00 hodin. Starosta 

obce konstatoval, 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  

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Janu Gemsovou a Josefa Beneše a zapisovatele Vojtěcha 

Vraníka. 

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

 

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

 
3. Schválení programu 

 

Starosta seznámil přítomné s jednotlivými body programu a navrhl doplnit program o bod 13. Žádost o 

umístění sídla spolku Choťovandy na adresu Choťovice č. p. 1., a také o bod 14. Složení Krizového 

štábu a složení Povodňové komise obce Choťovice. 

 

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



 

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

 

4. Kontrola usnesení a schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 12. 2022 

 

Ověřovatelé zápisu zkontrolovali usnesení z 9. 12. 2022 a p. Nováková jej doporučila zastupitelstvu ke 

schválení.  

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

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

 
5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 

Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s hospodařením obce za rok 2022 k 31. 12. 2022, 

stavem účtů KB a ČNB k 17. 2. 2022. 

 

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

 

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

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

 

Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s úpravami částí rozpočtu v příjmech a výdajích dle 

soupisu rozpočtového opatření č. 1/2023. 

 

Starosta obce vysvětlil jednotlivé důvody úprav rozpočtu. 

 

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

 

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

 

7. Inventarizační zpráva vč. protokolu o vyřazení majetku 

 

Předsedkyně inventarizační komise předložila inventarizační zprávu za rok 2022, včetně protokolu o 

vyřazení majetku. 

 

Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné o změnách v majetku obce. 

 

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

 

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

 

8. Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o odměňování členů zastupitelstev 

 

Starosta informoval o změnách týkajících se odměňování členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb. 

 

Zastupitelstvo obce Choťovice se rozhodlo nezvyšovat odměny starosty, místostarosty a členů 

zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

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

 

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

 



 
 

9. Žádost o příspěvek na školu v přírodě – ZŠ Žehuň 

 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí ZŠ Žehuň o příspěvek na školu v přírodě v Srbské Kamenici 

od 19. do 23. 6. 2023. Vzhledem k tomu, že jsou žáky žehuňské základní školy děti z obce Choťovice, 

navrhuje příspěvek 4000,- Kč.  

 

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

 

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

 

10. Žádost o dělení pozemku č. 618/1 

 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí o dělení pozemku číslo 618/1. 

 

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

 

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

 

11. Žádost o odstoupení od smlouvy se SFŽP 

 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí o odstoupení od smlouvy se SFŽP. Důvodem odstoupení je 

skutečnost, že obec má v současné době rozpracováno několik projektů, jejichž realizace je z pohledu 

obce nezbytná. Taktéž z důvodu zvýšení cen si obec nemůže dovolit se svými současnými finančními 

prostředky spolufinancovat poskytnutou dotaci na tento projekt.   

 

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

 

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

 

12. Rekonstrukce cesty na parc. číslech: 618/1, 640/5, 1397 a 658/1 

 

Starosta seznámil přítomné s plánovanou rekonstrukcí cesty, která se nachází na parcelních číslech 

618/1, 640/5, 658/1 a 1397. Na základě průzkumu trhu byla k vyhotovení akce vybrána firma Tannaco, 

a.s., jejíž nabídka na realizaci činí 241 783,17,- Kč vč. DPH. 

 

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

 

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

 

13. Žádost o umístění sídla spolku Choťovandy na adresu Choťovice č. p. 1 

 

Starosta seznámil přítomné se žádostí ženského spolku Choťovandy o umístění sídla spolku na adresu 

Choťovice č. p. 1, 289 05 Žehuň. 

 

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

 

Výsledek hlasování:  pro: 4  proti: 0  zdržel se: 2 

 

14. Složení Krizového štábu a složení Povodňové komise obce Choťovice 

 

Starosta obce seznámil přítomné se složením Krizového štábu obce Choťovice, jehož členy jsou všichni 

zastupitelé obce. Vedoucím Krizového štábu obce Choťovice je starosta Milan Petrášek. 

 



Nadále starosta navrhl složení Povodňové komise, jejíž je předsedou, následovně: 

 

• předseda komise – starosta Milan Petrášek 

• místopředseda komise - místostarosta Vojtěch Vraník 

• členové komise - Luboš Šípek a Josef Beneš. 

 

Starosta obce požádal přítomné zastupitele o schválení složení Krizového štábu a Povodňové komise 

obce Choťovice. 

 

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

 

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

  

15. Informace starosty 

 

- Úmrtí Květoslavy Nouzákové – sociální pohřeb vypravený obecním úřadem Choťovice. Nárok na 

refundaci od MMR. Obec se přihlásila do dědického řízení u okresního soudu v Mělníku. Zmínka o 

nutnosti zřízení obecní hrobky. (Debata nad budoucností obecního hřbitova.) 

- Návštěva starosty na stavebním úřadě Městec Králové – byla podána žádost o ohlášení stavby 

oplocení kolem hřbitova. Vyjádření na odboru památkové péče v Kolíně. Typ konstrukce hřbitovního 

oplocení. 

- Projekt nového veřejného osvětlení a místní komunikace na pozemku s parcelním číslem 421/2, 

640/3. Starosta a místostarosta obce v této záležitosti navštívili stavební úřad v Kolíně.  

- Vybudování zavlažovací vodní nádrže firmy Galafruit o objemu 74 654 m3. Obec požádala firmu 

Galafruit o informace týkající se zabezpečení z důvodu obav z možného protržení hráze.  

- Zastupitelstvo obce uvažuje o pořízení nádob na tříděný odpad systémem door-to-door. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi zjistit, zda je možnost získat dotaci na pořízení 

těchto nádob a dále se informovat v okolních obcích o zkušenostech s tímto systémem svozu odpadu. 

- Dotace FVE na budovu obecního úřadu s možností napájení veřejného osvětlení. Možnost získání 

dotace ve výší 75%. Bude proveden informativní průzkum trhu na FVE. 

- Likvidace dřevin (špendlíků „na Homolce“) s možností využití přislíbené techniky p. K. Horáka. 

16. Diskuse 

- P. Dobřichovský: Cesta u přístavu. Sjíždějící svah do náhonu. 

- Spolek Choťovandy: Diskuse nad založením spolku. Výše členských příspěvků – 100,- Kč. Možná 

budoucí činnost spolku. Zastupitel J. Tichý: „Jedině dobře, že byl spolek založen.“ 

- Dotaz p. Dobřichovského, zda by nešlo umístit patníky k cestám, aby nebyla rozježděna zeleň 

popelářským vozem. 

- Parkování na zeleném prostranství – starosta obce by tuto situaci chtěl do budoucna řešit. 

 

17. Závěr -  zasedání ukončeno v 19:14 hodin. 



 

Ověřovatelé zápisu: Jana Gemsová, Josef Beneš 

Zapisovatel: Vojtěch Vraník 

Starosta: 

  

Místostarosta:  

 


