Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z veřejného zasedání (dále VZ) Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 24. ledna 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 13 členů Zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů Zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pí Vosmíkovou a pana Břízu a zapisovatelku paní
Hirschfeldovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovatele zápisu paní Vosmíkovou a pana Břízu a
zapisovatelku zápisu paní Hirschfeldovou.
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 1. Návrh usnesení byl schválen.

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh programu VZ
Program jednání
1. Zpráva o činnosti rady obce
2. Rozpočtové opatření č. 8/2012
3. Doplněné podklady složek obce
4. Zadání výběrových řízení MŠ, potok, ČOV
5. Výběrové řízení na dodavatele těžebních prací
6. Souhlas k tvorbě „ Strategie Integrovaného rozvoje území“ pro MAS Radbuza
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7. Plán kontrolní činnosti Finančního výboru na rok 2013
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/02/2012
9. Diskuze k obecním tématům

Předsedající vyzval přítomné členy o návrhy k doplnění programu.
Nikdo z přítomných nevznesl návrh.
Usnesení č. 2:
ZO schvaluje předložený návrh programu.
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Místostarosta p. Sedlecký seznámil zastupitele s činností Rady obce Chotíkov od posledního VZ,
tj. ode dne 12. 12. 2012
Zastupitelstvo obce bere přednesenou zprávu na vědomí
Během jednání se dostavil p. Reiniger, počet zastupitelů vzrostl na 14 přítomných zastupitelů.
K jednání Rady obce se pan Šůs dotázal na body týkající se pozemků, zmíněných v zápisu Rady obce.
Předsedající objasnil, že se jedná o opomněné krajní pozemky při plánované příjezdové cestě
k budoucímu areálu ZEVO.
Pan Bělohlavý upřesnil, že se jedná o části pozemků u elektrovodu vedle Stavebnin Archman.
Další dotaz měl pan Šůs ke členům inventarizační komise a to, že předsedou komise je pan Sedlecký,
kdo je dál součástí inventarizační komise?
Pan Sedlecký vysvětlil, že inventarizační komise jsou dvě a to na HIM (předseda Sedlecký, Vavřík,
Thur) a NHIM jsou dvě a jmenoval jejich členy (předseda Blažek, Hádková, Řípová).
Dále se pan Šůs dotázal na podmínky spolupráce OÚ a p. Tomáška při úklidu obecních komunikací
v zimní sezoně. Podmínky mu byly vysvětleny panem Blažkem a panem Sedleckým.
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Předseda Finančního výboru p. Bláha předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 8/2012
obce Chotíkov
P. Bláha objasnil, že rozpočtové opatření č. 8/2012( jakožto poslední rozpočtové opatření) zahrnuje
zvýšený příjem na daních, dále dotaci pro ZŠ a MŠ Chotíkov a dále příjmovou položku č. 4116
a příjmovou položku č. 4122 (jedná se o dotační prostředky pro ZŠ a MŠ Chotíkov) a výdajovou
položku č. 5536 (jedná se o ten samý finanční obnos, který byl poskytnut ZŠ a MŠ Chotíkov).
Nikdo se zastupitelů neměl dotaz k rozpočtovému opatření č. 8/2012.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 obce Chotíkov.
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
(Příloha č. 2 k tomuto zápisu)

Předsedající seznámil zastupitele s upřesněním čerpání finančních prostředků FC Chotíkov 1932
z požadované dotace na rok 2013 ve výši 450 000,- Kč.
Od minulého zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov doložil Svaz žen seznam členek.
Kulturní klub nedoložil žádné z požadovaných dokumentů.
Zastupitelstvo obce proto dnes jedná o výši finančních prostředků pro FC Chotíkov a Sdružení s FC.
Částka Kč 739 000,- původní celková výše rozpočtu, která nepokrývá celou finanční potřebu.
Ze strany spolku byla doložena detailnější dokumentace na sportovní činnost.
Pí Vosmíková vznesla dotaz k výši cestovních nákladů FC Chotíkov. Celková částka se pohybuje, jak
vyplývá ze zprávy kontroly Finančním výborem, kolem 150 000,- Kč/rok.
P. Filip objasnil situaci, která se týká nákladů na cestovné, kdy fotbalisté využívají soukromé cesty,
protože nabídka jedné autobusové dopravy činila cca 7 000,- Kč.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro FC Chotíkov 1932 ve výši Kč 450 000,- pro rok 2013 a to
v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2013.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 2, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen.

Předsedající informoval zastupitele, že výběrová řízení na dodavatele stavebních prací na akce
„Výstavba nové MŠ“, „Čistírna odpadních vod“ a „Oprava Chotíkovského potoka“ budou zadána
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firmě „Stavební poradna České Budějovice“ v souladu s podmínkami platné rámcové smlouvy mezi
Obcí a Stavební poradnou.
P. Bočánek se dotázal na rozpočtové částky těchto výběrových řízení?
Předsedající konstatoval, že tyto by neměly být zveřejňovány z důvodu zachování korektnosti
výběrového řízení, čili této veřejné soutěži.
P. Bláha se zmínil o plánu a etapách projektu, kdy např. inženýrské přípojky jsou součástí hodnotících
kritérií, a zda se tato etapizace bude zohledňovat ve výběrovém řízení?
Předsedající odpověděl, že etapizace je jedním z hodnotících kritérií.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít jednotlivé smlouvy na komplexní realizaci
výběrových řízení na akce „Výstavba nové MŠ“, „Čistírna odpadních vod“ a „Oprava Chotíkovského
potoka“ s firmou Stavební poradna České Budějovice
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající seznámil zastupitele s výsledky otevírání obálek na dodavatele těžebních lesnických prací
v roce 2013. Nabídky podaly firmy Chales Hromnice, Arboles Stříbro, Solitera Hořovice, Kalespol
Stříbro a Ekoles Blovice.
Během jednání se dostavila pí Moučková, počet zastupitelů vzrostl na 15 přítomných zastupitelů.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu na těžbu dřeva v obecních lesích s firmou
Kalespol s.r.o. Stříbro, která podala nejvýhodnější nabídku a to za čistou výnosovou cenu pro Obec
ve výši 1055,- Kč/m3. (Výsledky VŘ v příloze č. 3)
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl schválen.

Předsedající předložil zastupitelům žádost o souhlas k tvorbě „Strategie integrovaného území“ pro
MAS Radbuza.
P. Vavřík se dotázal na činnost tohoto uskupení.
Předsedající vysvětlil, jak jsou MAS koncipovány v rámci ČR.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Chotíkov v zájmovém území Místní akční skupiny Radbuza, o.s. souhlasí
s přípravou Integrované strategie území (ISÚ) MAS Radbuza, o.s.
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Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předseda Finančního výboru p. Bláha předložil zastupitelům návrh Plánu kontrolní činnosti
Finančního výboru pro rok 2013.
V rámci Plánu činnosti objasnil pan Bláha nutnost zavedení Pravidel a kompetencí Finančního výboru
při kontrole hospodaření v ZŠ a MŠ Chotíkov.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán kontrolní činnosti Finančního výboru pro rok 2013 (příloha č. 4)
Výsledek hlasování:
Pro 15, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

P. Bláha navrhl diskusní bod k tématu „Pravidel a kompetencí Finančního výboru při kontrole
hospodaření v ZŠ a MŠ Chotíkov. Rozsah kompetencí bude pan Bláha konzultovat s ředitelskou ZŠ a
MŠ Chotíkov

Předsedající navrhl uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/02/2012 mezi VHP a obcí Chotíkov
na zpracování dotačního projektu na akci zkapacitnění ČOV Chotíkov včt. optimalizace dešťového
odtoku.
Předsedající připomenul stávající smlouvu s VHP na zpracování celého realizačního projektu, kde je
kompletní dokumentace extrémně investičně náročná. Proto bylo po konzultaci s p. Novákem
navrhnuto rozdělení na dvě části a to na ČOV, kde se bude využívat stávající štěrbinová nádrž a druhá
část, jakožto odlehčovací komory na okrajích obce.
Předsedající vstoupil do jednání s Vodohospodářským úřadem za rozdělení tohoto projektu na dvě
finančně úspornější části a tím k šetření investičních nákladů si tento ústav účtuje částku Kč 47 000,-.
V časovém rozložení se jedná o šetření investičních nákladů obce a brání zadlužování obce.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/02/2012 mezi obcí
Chotíkov a VHP Plzeň.
Výsledek hlasování:
Pro 14, Proti 0, Zdržel se 1. Návrh byl schválen.
Předsedající otevřel diskuzi k obecným tématům.
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