Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z veřejného zasedání (dále VZ) Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 12. 12. 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 Předsedajícím.
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.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Šůse a pana Kepku a zapisovatelku paní
Hirschfeldovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovatele zápisu pana Šůse a pana Kepku a zapisovatelku
zápisu paní Hirschfeldovou.
Výsledek hlasování:
Pro 10, proti 0, zdrželi se 2. Návrh usnesení byl schválen.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh programu VZ.
Program jednání
1) Zpráva o činnosti Rady obce
2) Rozpočtové opatření č.7/2012
3) Návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015.
4) Revokace usnesení č. 5, e) z jednání Zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2012
5) Žádost AK JUDr. Pavel Roubal
6) Diskuze k obecným tématům
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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 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

P. Bělohlavý přednesl zprávu o činnosti Rady obce Chotíkov za období od posledního veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov, tj. o činnosti Rady obce ode dne 1. 11. 2012.
P. Šůs se dotázal, zda má Zastupitelstvo termíny a řešení svozu odpadů.
Předsedající odpověděl, že ano, dále seznámil s plánem a to, že bude stanoven termín na jaře a
podzim každoročně a budou na tuto činnost začleněny i složky obce Chotíkov.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu na vědomí.

Předseda Finančního výboru p. Bláha předložil Zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 7/2012
obce Chotíkov.
P. Vavřík navrhl nový bod programu, a sice č. 7)
Revokace usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva ze dne 4. 10. 2012 a odsouhlasení nové ceny
opravy komunikace Cyklotrasa na Krkavec
Předsedající dal hlasovat o zařazení bodu navrženého p. Vavříkem o revokaci usnesení do Programu
dnešního zasedání.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí se zařazením bodu č. 7) Revokace usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva
ze dne 4. 10. 2012 a odsouhlasení nové ceny opravy komunikace do Programu jednání.
Výsledek hlasování:
Pro 11, Proti 1, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen. Bod č. 7) rozšiřující program byl schválen.
Usnesení č. 4
ZO souhlasí s revokací usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva ze dne 4. 10. 2012 a navrhuje
odsouhlasení nové ceny opravy komunikace „Cykotrasa na Krkavec“ ve výši 768 000- Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro 10, Proti 1, zdržel se hlasování 1. Návrh byl schválen.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 obce Chotíkov.
Výsledek hlasování:
Pro 11, Proti 0, zdržel se hlasování 1. Návrh byl schválen. (příloha č. 2 tohoto zápisu)

Předseda Finančního výboru p. Bláha přednesl návrhy rozpočtový výhledů na roky 2014 a 2015
Předsedající připomněl, že rozpočtové výhledy jsou koncipovány střízlivě a nejsou v nich uvažovány
budoucí příjmy ze spalovny.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy rozpočtových výhledů na roky 2014 a 2015.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0.
Návrhy rozpočtových výhledů obce byly schváleny jednomyslně.

Předseda Finančního výboru přednesl návrh rozpočtu obce Chotíkov na rok 2013.
P. Reiniger se dotázal na částku, který referuje k plánované ceně výstavby nové Mateřské školy ve
výši 15 000 0000,- Kč.
Předsedající vysvětlil, že tato částka je stanovena s velkou cenovou rezervou, zadání pro projektanta
bylo zachovat architektonickou studii areálu školy a z tohoto aspektu částka uvažovaná na výstavbu
Mateřské školy byla stanovena.
P. Bláha připomněl, že při plánování ceny objektu je nutno vzít v potaz cena za obytný metr kubický,
základová deska, rozvody elektrických instalací, instalační rozvody, mobiliář aj. P. Bláha připomněl, že
tyto výše uvedené nákladové položky nejsou v investičních kalkulacích staveb.
P. Bočánek se dotázal, zda bude uvažována nějaká dotace.
Předsedající odpověděl, že dotační tituly nebudou již vypsány.
Náklady na Sdružení obce s FC činily v roce 2012 celkem Kč 861 056,-. Na rozpočtu tohoto sdružení se
podílí obec 75% a FC 25%.
Byla podána žádost FC na podporu sportovní činnosti ve výši Kč 400 000,- z celkového rozpočtu Kč
739 000,- pro rok 2013
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Předsedající uvedl dílčí jednání o příspěvcích místním spolkům takto:
1. Určení výše dotace Mysliveckému sdružení
Rada obce v součinnosti s finančním výborem navrhla částku dotace ve výši 10 000,- Kč
Návrh pí Lukášové je přispět Mysliveckému sdružení částkou 20 000,- Kč.
Protinávrh p. Reinigera navrhuje přiznat Mysliveckému sdružení celkovou požadovanou částku
30 000,- Kč.
Předsedající dal o návrhu p. Reinigera hlasovat.
Usnesení č. 7.1
Zastupitelstvo schvaluje dotaci Mysliveckému sdružení na rok 2013 ve výši Kč 30 000,-.
Výsledek hlasování:
Pro 9, Proti 1, zdržel se 2. Návrh o příspěvku Mysliveckému sdružení byl schválen ve výši 30 000,2. Určení výše dotace Kulturnímu klubu
Kulturní klub zažádal o dotaci ve výši Kč 115 000,-. Vzhledem k tomu, že nedoložil žádné doklady o
vzniku a nebyly doloženy stanovy, členská základna o min. počtu členů ve výši 15 členů (jediné
uvedené členky: Moučková, Paterová, Bělochová), dále nedoložil registraci se sídlem spolku, ani jiné
důležité dokumenty, které, jak vyplývá z přijatých „Pravidel o přerozdělování“, jsou nezbytné pro
uvažování a následné přidělení dotace.
Předsedající navrhuje nezařadit nově vzniklý Kulturní klub jakožto spolek do přerozdělování a dal o
tomto hlasovat.
Usnesení č. 7.2
Zastupitelstvo neschvaluje dotaci Kulturnímu klubu na rok 2013.
Výsledek hlasování:
Pro 8, proti 0, zdržel se 4. Kulturní klub byl dočasně vyřazen z přerozdělování dotací obce.
P. Bělohlavý přednesl protinávrh o doložení chybějících dokladů takto:
Usnesení č. 7.3
Kulturní klub obdrží částku Kč 10 000,- po doložení všech potřebných dokladů v souladu s Pravidly
pro přerozdělování finančních prostředků spolkům.
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Výsledek hlasování:
Pro 12, proti 0, zdržel se. Návrh byl schválen jednomyslně. Kulturnímu klubu bude poskytnuta
dotace po řádném doložení chybějících dokumentů a listin.
3. Určení výše dotace Rybářskému spolku
Rybářský spolek podal žádost o dotaci na rok 2013 ve výši Kč 60 000,-.
Usnesení č. 7.4
Zastupitelstvo schvaluje dotaci Rybářskému spolku na rok 2013 ve výši Kč 50 000,-.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
4. Určení výše dotace Svazu žen
Svaz žen podal žádost o dotaci na rok 2013 ve výši Kč 65 000,-.
Usnesení č. 7.5
Zastupitelstvo schvaluje dotaci Svazu žen na rok 2013 ve výši Kč 65 000,-.
Výsledek hlasování:
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
5. Určení výše dotace Sdružení dobrovolných hasičů
Rada obce a finanční výbor doporučuje dotaci ve výši 140 000,- Kč
Spolek SDH podal žádost o dotaci ve výši Kč 160 000,-.
P. Reiniger navrhuje přiznat SDH plnou výši dotace tj. 160 000,-.
Usnesení č. 7.6
Zastupitelstvo schvaluje dotaci SDH na rok 2013 ve výši Kč 160 000,-.
Výsledek hlasování:
Pro 5, Proti 7, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.
Předseda dal hlasovat o původním návrhu ve výši 140 000,-.
Usnesení č. 7.7
Zastupitelstvo schvaluje dotaci SDH na rok 2013 ve výši Kč 140 000,-.
Výsledek hlasování:
Pro 11, Proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.
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6. Určení výše dotace HC Chotíkov
Rada obce a finanční výbor navrhuje dotaci pro HC Chotíkov ve výši 250 000,- Kč
Spolek HC Chotíkov podal žádost na dotaci na rok 2013 ve výši 357 000,-.
Předsedající poukázal na složitost „ustřižení“ účasti v soutěžích a na situaci, kdy jsou rozehrané
sezónní zápasy.
Předsedající poukázal, že počet členů klubu je 56 členů hokejového oddílu.
Usnesení č. 7.8
Zastupitelstvo schvaluje dotaci HC Chotíkov na rok 2013 ve výši Kč 250 000,-.
Výsledek hlasování:
Pro 11, Proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

7. Určení výše dotace FC Chotíkov
Předsedající navrhl přidělení dotace ve výši 450 000,- Kč pro FC Chotíkov s podmínkou, že do žádosti
o přidělení dotace budou detailně specifikovány položky na čerpání dotace.
Usnesení č. 7.9
Předsedající navrhl přidělení dotace ve výši 450 000,- Kč pro FC Chotíkov s podmínkou, že do
žádosti o přidělení dotace budou detailně specifikovány položky na čerpání dotace.
Výsledek hlasování:
Pro 8, Proti 3, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013.
V rámci rozpočtu na rok 2013 schvaluje dotace pro obecní spolky v této výši:
- FC Chotíkov
450 000,- Kč (bude projednáno v lednu 2013)
- HC Chotíkov
250 000,- Kč
- Sdružení obce s FC
125 000,- Kč (pouze investice a údržba nemovitého majetku)
- Svaz žen
65 000,- Kč
- Rybářský spolek
50 000,- Kč
- Kulturní klub
10 000,- Kč ( bude projednáno v lednu 2013)
- SDH
140 000,- Kč
- Myslivecké sdružení
30 000,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013, kde celkové příjmy r. 2013 činí
Kč 35 663 500,- a celkové výdaje činí Kč 34 959 500,- vč. Kč 143 000,- DPH na cyklostezku na Krkavec
a navýšené položky příspěvku na činnost Mysliveckého sdružení o 20 000,-Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně. (příloha č. 3 tohoto zápisu)

Předsedající předložil zastupitelům návrh na zrušení Usnesení č. 5. e) za jednání zastupitelstva obce
ze dne 1. 11. 2012 a navrhl jej nahradit zněním:
„Zastupitelstvo obce zařazuje Lokalitu č. 5 jako zónu pro bydlení“ s tím, že mezi zónou 5, která
navazuje na dosavadní zástavbu, bude zachován biokoridor o šíři 50,0 m.
Předsedající připomněl, že důvodem této revokace je to, že všechny změny v novém územním plánu
nekorespondují s usnesením z roku 2009.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 5, e) ze zasedání ZO ze dne 1. 11. 2012 a nahrazuje jej zněním:
„Zastupitelstvo obce zařazuje Lokalitu č. 5 jako zónu pro bydlení“ s tím, že mezi zónou 5, která
navazuje na dosavadní zástavbu, bude do územního plánu navržen pás ochranné zeleně o šíři 50,0
m směrem od stávajícího areálu „Bejkárny“.
Výsledek hlasování:
Pro 12, Proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.
P. Bláha podal návrh na zařazení do územního plánu lokality č. 20, tento návrh revokuje usnesení č. 5,
t) týkající se Lokality č. 20, který nebyl na zasedání ZO chválen jako území pro bydlení.
Usnesení č. 10
Zařazení lokality č. 20 do územního plánu, tento návrh revokuje usnesení č. 5, t) týkající se Lokality
č. 20, který nebyl na zasedání ZO chválen jako území pro bydlení.
Výsledek hlasování:
Pro 7, Proti 4, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat.

Předsedající předložil zastupitelům žádost advokátní kanceláře JUDr. Pavla Roubala zastupujícímu
firmu ARBYD CZ s.r.o. na snížení ceny pozemků p.č. 725/1 a 725/3 na cenu 400,- Kč/m2.
Předsedající připomněl, že původně byla odsouhlasena částka 800,- Kč/m2, poté byla situace
přehodnocena na částku 600,- Kč/m2.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce žádost zamítá.
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