Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z veřejného zasedání (dále VZ) Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 20. června 2013 od 19:00 hodin v KZ Slávie

Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Vítězslavem
Blažkem dále jen předsedající.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 12 členů Zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů Zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné. (příloha č. 1 k zápisu)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Lukášovou a pana Břízu a zapisovatelku slečnu
Moniku Maškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovatele zápisu paní Lukášovou a pana Břízu a
zapisovatelku zápisu slečnu Maškovou.
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh programu VZ
Program jednání
Program:
1. zpráva o činnosti RO
2. Roční účetní závěrka za rok 2012
3. Závěrečný účet obce za rok 2012
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov za r. 2012
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5. Rozpočtové opatření č. 2/2013
6. Dotace SDH na renovaci historické stříkačky
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
8. Příspěvek na opravu kostela
9. Plán činnosti kontrolního výboru
10. Kalkulace ceny stočného na rok 2013
11. Výběr dodavatele na zhotovení průkazů energetické náročnosti budov
12. Výběr dodavatele na opravu místních komunikací
13. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
14. Návrh na směnu pozemků
15. Prodej části pozemku
16. Smlouva o bezúplatném převodu veřejného osvětlení
17. Smlouva o bezúplatném převodu stavby
19. Jmenování členů komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí
20. Účetní závěrka DSO a auditorská zpráva
21. Směna pozemku 725/29 za pozemek 725/37 v K. Ú Chotíkov

Usnesení č. 2:
ZO schvaluje předložený návrh programu.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
P. Bělohlavý seznámil přítomné s činností rady obce od posledního zasedání.
Zastupitelstvo obce bere přednesenou zprávu na vědomí
Předseda finančního výboru předložil zastupitelům Roční účetní závěrku obce Chotíkov za rok 2012
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Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně. (příloha č. 2 k tomuto
zápisu)
Předseda finančního výboru předložil zastupitelům Závěrečný účet obce za r. 2012
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet o hospodaření obce Chotíkov za rok 2012 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně. (příloha č. 3 k tomuto
zápisu)
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov za rok
2012
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov za rok
2012
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně. (příloha č. 4 k tomuto
zápisu)
Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2013
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Chotíkov č 2/2013
Výsledek hlasování:
Pro 9, Proti 0, zdržel se hlasování 3. Návrh byl schválen. (příloha č. 5 k tomuto zápisu)

Předsedající předložil zastupitelů žádost SDH Chotíkov o dotaci na financování Historické hasičské
stříkačky ve výši 100 000,- Kč
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci SDH Chotíkov na opravu historické hasičské stříkačky ve výši
100 000,- Kč za předpokladu, že bude předložen doklad od SDH Chotíkov o držení vlastnictví
stříkačky. Vyúčtování bude předloženo ke kontrole Finančnímu výboru obce Chotíkov
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně. (příloha č. 6 k tomuto
zápisu)
Předsedající předložil zastupitelům „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace“ v majetku obce
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Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán financování obnovy vodovou a kanalizace“ v majetku obce
(příloha č. 7 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající předložila zastupitelům žádost Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní Předměstí o
příspěvek na opravu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Chotíkově ve výši 70 000,- Kč.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní Předměstí o
příspěvek na opravu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Chotíkově ve výši 70 000,- Kč. (příloha č. 8
k tomuto zápisu)

Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předseda kontrolního výboru předložil zastupitelům k projednání plán činnosti KV na rok 2013
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.(příloha č. 9 k tomuto
zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předsedající předložil zastupitelům kalkulaci stočného na rok 2013.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného pro rok 2013 ve výši 8,- Kč/m3.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předsedající předložil zastupitelům návrh na výběr firmy na zpracování „průkazu energetické
náročnosti budov“ ve smyslu zákona 406/2000 Sb. v platném znění v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb.
Jedná se o budovy: OÚ, ZŠ a MŠ a KZ Slávie. Nabídky předložily firmy TERMS CZ s.r.o. České
Budějovice za cenu 72 500,- Kč ,-, A.D. S. Rokycany s.r.o. za cenu 64 000,- Kč a Energy Consulting
Service s.r.o. České Budějovice za cenu 60 900,- Kč. Všechny ceny jsou bez DPH.

Usnesení č. 11:
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Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Energy Consulting Service s.r.o. České Budějovice za cenu
60 900,- Kč. Všechny ceny jsou bez DPH na provedení „energetického auditu budov“ ve vlastnictví
obce. (příloha č. 10 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předsedající předložil návrh na dodavatele opravy místních komunikací. Oprava bude zahrnovat:
osazení chybějících obrubníků, osazení chybějící vpusti, zálivky spár v komunikacích, opravy výtluků,
opravy živičného krytu vozovek. Poptávkové řízení bylo vypsáno na jednotkové ceny výše uvedených
oprav. Celková výše nákladů na tyto opravy je odhadnuta (dle měření stavebního technika obce) do
1,000 000,- Kč bez DPH. Nabídky podaly firmy Silba s.r.o., DYBS a Silnice Klatovy s.r.o.
Ve všech poptávaných ukazatelích podala nejvýhodnější nabídku firma Silba s. r. o.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Silba s.r.o. na provedení oprav místních komunikací
v obci a ukládá starostovi obce uzavřít s touto firmou smlouvu. Termín dokončení oprav se stanoví
do 30. 9. 2013. Z těchto oprav se vyjímá oprava komunikace z křižovatky od Razímů, ze začátku lesa
směr na Hádek. (příloha č. 11 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 9, Proti 1, zdržel se hlasování 2. Návrh byl schválen.
Zastupitel p. Vavřík předložil zastupitelům návrh směrnice Zastupitelstva Obce Chotíkov pro zadávání
veřejných zakázek
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Směrnici Zastupitelstva Obce Chotíkov pro zadávání veřejných
zakázek“ (příloha č. 12 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Přesedající předložil zastupitelům návrh na směnu části pozemků p.č. 570/11 a 600/12 v k. ú
Chotíkov, které jsou ve vlastnicví manželů Růžičkových za pozemky 213/1, 213/2 a 213/3 vše v KÚ
Chotíkov.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo ruší bod č. 14 a odkládá ho.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
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Předsedající předložil zastupitelům žádost manželů Růžičkových na odkoupení části pozemků p. č.
598/63 a 598/1v KÚ Chotíkov v rozsahu cca 60 m2
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků p. č. 598/63 a 598/61 , které jsou ve vlastnictví
obce v rozsahu přiloženého plánku cca 60 m2. Za cenu 400,- Kč/m2. (příloha č. 14 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 10, Proti 0, zdržel se hlasování 2. Návrh byl schválen.
Předsedající předložil zastupitelům žádost p. Velicha na odkoupení části pozemku p. č. 757/3 PK v KÚ
Chotíkov v rozsahu odpovídajícím žádosti.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 757/3.
Výsledek hlasování:
Pro 11, Proti 1, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o bezúplatném převodu veřejného osvětlení od p.
ing. Plešmída do vlastnictví obce. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 598/18, 600/4 a 600/7.
Veřejné osvětlení je řádně zkolaudováno.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod veřejného osvětlení od p. ing. Plešmída do
vlastnictví obce. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 598/18, 600/4 a 600/7. Veřejné osvětlení je
řádně zkolaudováno. (příloha č. 16 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o bezúplatném převodu stavby kanalizace a
vodovod od p. ing. Plešmída do vlastnictví obce. Stavba je umístěna na pozemku p. č. 598/18. V KÚ
Chotíkov a je řádně zkolaudována.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod stavby kanalizace a vodovod od p. ing. Plešmída
do vlastnictví obce. Stavba je umístěna na pozemku p. č. 598/18. V KÚ Chotíkov a je řádně
zkolaudována.(Příloha č. 17 k tomuto zápisu)
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Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předsedající předložil návrh na jmenování členů do komisí pro otevírání obálek a do hodnotících
komisí na výběrová řízení organizovaná Stavební poradnou, spol. s r.o. České Budějovice.
Do komisí pro otevírání obálek navrhl za členy p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Martinu Gabrielovou a
Ing. Vítězslava Blažka a to pro akci „Novostavba Mateřské školy Chotíkov“. Náhradníky pro tuto akci
navrhl p. Ing. Ivanu Jaškovou, p. Martinu Kleinovou a p. Michala Sedleckého. Do hodnotící komise
navrhl p. Ing. Martinu Gabrielovou, p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Ivanu Jaškovou a p. Ing. Fořta. Za
náhradníky komise navrhl p. Lenku Feslovou, p. Martinu Kleinovou, p. Jaroslava Vítovce a p. Ing.
Zdeňka Bláhu
Do komise pro otevírání obálek na akci „Zkapacitnění ČOV Chotíkov včetně optimalizace dešťového
odtoku“ navrhl p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Martinu Gabrielovou a p. Ing. Vítězslava Blažka. Za
náhradníky navrhl p. Ing. Ivanu Jaškovou, p. Martinu Kleinovou a p. Tomáše Bělohlavého. Do
hodnotící komise navrhl p. Ing. Martinu Gabrielovou, p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Ivanu Jaškovou
a Ing. Petra Čulíka. Za náhradníky navrhl p. Lenku Feslovou, p. Martinu Kleinovou, Jaroslava Vítovce a
Ing. Jiřího Čejku
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené navržené členy komisí a to:
Do komisí pro otevírání obálek za členy p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Martinu Gabrielovou a Ing.
Vítězslava Blažka a to pro akci „Novostavba Mateřské školy Chotíkov“. Náhradníky pro tuto akci p.
Ing. Ivanu Jaškovou, p. Martinu Kleinovou a p. Michala Sedleckého. Do hodnotící komise p. Ing.
Martinu Gabrielovou, p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Ivanu Jaškovou a p. Ing. Jaromíra Fořta. Za
náhradníky komise p. Lenku Feslovou, p. Martinu Kleinovou, p. Jaroslava Vítovce a p. Ing. Zdeňka
Bláhu.
Do komise pro otevírání obálek na akci „Zkapacitnění ČOV Chotíkov včetně optimalizace dešťového
odtoku“ p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Martinu Gabrielovou a p. Ing. Vítězslava Blažka. Za
náhradníky p. Ing. Ivanu Jaškovou, p. Martinu Kleinovou a p. Tomáše Bělohlavého. Do hodnotící
komise p. Ing. Martinu Gabrielovou, p. Kristýnu Soukupovou, p. Ing. Ivanu Jaškovou a Ing. Petra
Čulíka. Za náhradníky navrhl p. Lenku Feslovou, p. Martinu Kleinovou, Jaroslava Vítovce a Ing.
Jiřího Čejku.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Zástupce obce v DSO p. Ing Bláha předložil zastupitelům výsledek hospodaření DSO, závěrečný účet a
zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo Obce Chotíkov schvaluje závěrečný účet DSO (Plzeň, Chotíkov a Město Touškov) za
rok 2012. Zároveň schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
za rok 2012 bez výhrad. (Příloha č. 18 k tomuto zápisu)
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Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej firmě Certis pozemku p. č. 725/29 a dále schvaluje nákup
pozemku p. č. 725/37 cena bude stanovena na základě znaleckých posudků. Ukládá starostovi obce
tyto posudky zajistit.

Usnesení č. 21
Firmou Cetris bude uhrazen rozdíl spočívající ve velikosti parcel za obvyklou cenu 400 kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 725/29 a dále schvaluje nákup pozemku p. č.
725/37 vše v KÚ Chotíkov
(Příloha č. 19 k tomuto zápisu)
Výsledek hlasování:
Pro 8, Proti 2, zdržel se hlasování 2. Návrh byl schválen.
Předsedající předložil návrh poskytnutí daru obci Žalhostice ve výši 50 000 Kč na odstraňování
povodňových škod.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč na odstraňování povodňových
škod.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající otevřel diskuzi k obecným tématům.

Předsedající ukončil veřejné zasedání v 21:30 hod.
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