Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z veřejného zasedání (dále VZ) Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 4. 10. 2012 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.
Přesedající před zahájením vyzval ke složení slibu zastupitele novou zastupitelku paní Radku
Lukášovou. Tato slib složila.
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.
Omluveni p. Bočánek a pí Vosmínková, oba jsou omluveni z rodinných důvodů.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Břízu a paní Lukášovou a zapisovatelku paní
Hirschfeldovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovatele zápisu pana Břízu a paní Lukášovou a
zapisovatelku zápisu paní Hirschfeldovou.
Výsledek hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 1. Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení č. 1 bylo schváleno

1/7

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh programu VZ.

Program jednání:

1) Zpráva o činnosti rady obce
2) Výběr dodavatele autobusové zastávky
3) Výběr projektanta MŠ
4) Výběr projektanta realizačního projektu ČOV
5) Výběr dodavatele na akci „Cyklotrasa Krkavec“
6) Schválení přijetí dotace poskytnuté Plzeňským krajem
7) Rozpočtové opatření č. 6/2012
8) Vykoupení pozemků pod komunikacemi
9) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ
10) Pravidla pro přerozdělování prostředků pro kulturní, společenskou a sportovní činnost

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. Bělohlavý seznámil zastupitele s činností RO za období od předposledního veřejného
zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu na vědomí

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Rady obce na výběr dodavatele autobusové zastávky.
Z posuzovaných internetových nabídek doporučuje nakoupit autobusovou zastávku značky FORPLAST
za 61 631,- Kč vč. DPH. Instalaci provést vlastními zaměstnanci údržby, tj. zaměstnanci obce Chotíkov.
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Předsedající doporučil hlasovat a zároveň také zajistit pořízení pevně ukotvených laviček.
Pí Moučková upřesnila, že se jedná o požadavek pedagogů, vznesený na zasedání školské rady.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup autobusové zastávky zn. FORPLAST za cenu 61 631,- Kč vč.
DPH.
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem nabídek na zpracování projektu pro stavební povolení
v rozsahu realizačního projektu na MŠ v Chotíkově. Z poptaných 4 firem splnily všechny požadované
kvalifikační předpoklady. Nejnižší cenovou nabídku podala firma ARISTA GLOBAL s.r.o. a to za cenu
333 600,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele projektové dokumentace na výstavbu MŠ a to
firmu ARISTA Global s.r.o. za cenu 333.600,- Kč vč. DPH a ukládá starostovi obce uzavřít s touto
firmou smlouvu.
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající předložil zastupitelům návrh na výběr dodavatele realizačního projektu na ČOV. Ze čtyř
nabídek doporučuje RO uzavřít smlouvu s firmou Vodohospodářský podnik a.s. a to za cenu 834 000,Kč vč. DPH.
Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz v diskuzi.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele projektové dokumentace na výstavbu ČOV a to
firmu Vodohospodářský podnik a.s. za cenu 834 000,- Kč vč. DPH a ukládá starostovi obce uzavřít
s touto firmou smlouvu.
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
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Předsedající předložil zastupitelům návrh na výběr dodavatele stavby „Úprava cyklotrasy na Krkavec.
Ze 3 (tří) předložených nabídek doporučuje RO uzavřít smlouvu s firmou Silba s.r.o. a to za cenu do
max. částky 750 000,- Kč vč. DPH.
Pí Moučková se dotázala, zda RO uvažovala o tom, že se na opravě komunikace bude podílet i firma
sídlící v této oblasti.
Předsedající poukázal na účast obce Chotíkov v celkovém propojení komunikací tohoto rázu v rámci
celého kraje a rozvíjení cyklostezek v kraji jako takovém.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na akci „Úprava cyklotrasy Krkavec“ a to firmu
SILBA s.r.o. a to za cenu do 750 000 Kč,- vč. DPH a DPH a ukládá starostovi obce uzavřít s touto
firmou smlouvu.
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí dotace na úpravu „Cyklotrasy na
Krkavec“ ve výši 480 000,- Kč
P. Reiniger se dotázal na výši dotace, zastupitelé p. Vavřík a p. Kepka upřesnili, že při čerpání dotací
jde max. 80% nákladů projektu za Plzeňským krajem a dále zbývajících cca 20% nákladů projektu za
obcí Chotíkov.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na úpravu cyklotrasy ve výši 480 000,- Kč poskytnutou
Plzeňským krajem a ukládá starostovi obce uzavřít s Plzeňským krajem smlouvu o jejím poskytnutí.
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předseda Finančního výboru p. Bláha předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 6/2012
Během přednesu návrhu rozpočtového opatření zastupitelé vedli diskuzi ohledně nákupu v ZŠ a MŠ
Chotíkov.
P. Bělohlavý poukázal na mimořádnou situaci, kdy nastoupila do nové funkce nová ředitelka. V tomto
roce očekává RO včasné dodání rozpočtu ZŠ a MŠ Chotíkov.
Předsedající připomněl, že bývalá ředitelka nepožadovala po školníkovi čerpání dovolené.
Nastala situace, kdy p. Lukášovi zbývá přes 50 dnů dovolené, které bude čerpat do poloviny
listopadu.
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Současně bude obec Chotíkov hradit mzdu p. Cipry, jakožto nového školníka. P. Cipra je tedy
do 18. listopadu zaměstnancem obce, poté bude pokračovat ve funkci školníka.
Předsedající upřesnil rozpočtovou položku týkající se jednorázových odměn zaměstnanců obce.
Za posledních několik let, nedostali tito zaměstnanci žádnou mimořádnou či osobní odměnu.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2012
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající přednesl návrh na odkoupení pozemků od rodiny Bočánkových. Tyto pozemky jsou
součástí nově vybudované komunikace „K cihelně“. Navrhovaná cena je 400,- Kč/m2.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením pozemků od rodiny Bočánkových. Tyto pozemky jsou
součástí nově vybudované komunikace „K cihelně“ za cenu 400,- Kč/m2
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Místostarosta p. Bělohlavý předložil zastupitelům návrh dodatku ke zřizovací listině ZŠ Chotíkov,
kterým se umožňuje pronájem prostor a pozemků ZŠ třetím osobám za úplatu.
Tento dodatek vznikl na žádost paní ředitelky Houdkové, jakožto způsob legalizace vybíraných
poplatků za pronájem prostor.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem ke zřizovací listině ZŠ
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
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Zastupitel p. Vavřík předložil zastupitelům návrh na „Pravidla pro přerozdělování prostředků pro
kulturní, společenskou a sportovní činnost“, (dále jen Pravidla).
Během diskuze se zastupitelé shodli na úpravě Pravidel, viz příloha tohoto zápisu, včetně úpravy
bodu 10. b) takto:
Bod 10. b)
„Při nesplnění požadavků v bodech 7. až 9. je žadatel povinen vrátit poskytnutou
dotaci, nebo její část na účet poskytovatele do 14 dnů ode dne doručení výzvy.“
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje předložená Pravidla pro přerozdělování prostředků pro kulturní,
společenskou a sportovní činnost s účinností od 1. 1. 2012
Výsledek hlasování:
Pro 13, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

Předsedající přednesl rezignační dopis pana Jana Bočánka na funkci předsedy a člena Kontrolního
výboru obce Chotíkov, jakožto organizační a informativní bod programu zasedání.
Předsedající přednesl návrh na doplnění program zasedání o doplňující bod programu - volbu člena a
předsedy Kontrolního výboru.
Na základě odmítnutí funkce předsedkyně Kontrolního výboru ze strany pí Vosmíkové, předsedající
navrhl na člena a zároveň za předsedu Kontrolního výboru p. Jaroslava Kepku.
P. Reiniger na tuto funkci navrhl pí Moučkovou.
Předsedající navrhl doplnit program VZ o 11) bod „Doplnění a volba člena a předsedy Kontrolního
výboru“.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu VZ o bod 11) „Doplnění a volba člena a předsedy
Kontrolního výboru“.
Výsledek dílčího hlasování:
Pro 7, Proti 6, Zdržel se 0. Návrh na doplnění programu nebyl schválen.
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