Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 26. listopadu 2018
Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov bylo zahájeno v 19:00 Miroslavem Pechátem (dále
jako „Předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 15 členů Zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
Zastupitelstva), takže Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Magdalénou Chottovou Dvořákovou a
paní Jitku Paterovou a zapisovatelkou paní Jitku Řípovou. Předsedající se zeptal, zda má
někdo protinávrh. K návrhu předsedajícího nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovatele zápisu paní Chottovou Dvořákovou a
paní Jitku Paterovou a zapisovatelkou zápisu paní Jitku Řípovou.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0, Zdrželi se: 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval členy zastupitelstva, kteří se
nezúčastnili ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 2.11.2018, ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že nejstarší člen zastupitelstva, pan Vítězslav Blažek, přečetl
slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Chotíkov
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Předsedající pak
jmenovitě vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
k podpisu na připraveném archu s textem slibu (příloha č. 2).
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byl vznesen protinávrh p. Hirschfeldové na vypuštění některých
bodů a přesun na příští zasedání zastupitelstva. Navrhuje vypustit z programu body 5,6,7

a 8, které se týkají prodeje a nákupu pozemků, dále vypustit bod 11-Určení člena
zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle ust. §47 odst. 1 zákona
183/2006Sb., stavební zákon, bod 12 - Určení zástupce obce v DSO skládka odpadů
Chotíkov, bod 13- Stanovení ceny stočného na rok 2019 a z bodu 14 vypustit cenu
vodného pro Kirchl na rok 2019 a doplnit bod - změna účelu dotace HC Chotíkov
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o protinávrhu p. Hirschfeldové
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Předsedající dal hlasovat o upraveném programu jako celku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov schvaluje následující program zasedání:
1. Zpráva o činnosti RO
2. Volba starosty a místostarostů a členů rady obce
a) Volba starosty
b) Volba místostarostů
c) Volba zbývajících členů rady
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
b) Volba předsedy finančního výboru.
c) Volba členů finančního výboru.
d) Volba předsedy kontrolního výboru.
e) Volba členů kontrolního výboru.
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, a
členů výborů
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
6. Koupě pozemků p.č. 558/151, 536/4, 536/6, 558/67, 579/8, 616/9, 617/2, 617/3,
617/4, 617/6, 618/4, 619/1, 621/28, 629/5, 738/5, 739/14, 785/4, 785/5,
787/41, 787/42, 791/11 v k.ú. Chotíkov od Státního statku Jeneč
7. Návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2019
8. Změna účelu čerpání dotace HC Chotíkov
9. Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 1 – Zpráva o činnosti rady
Předsedající seznámil přítomné s činností rady obce od 2.11.2018 dosud.
P. Blažek se dotázal, zda je v pořádku zvýhodňování děti na úkor jiných dětí při příjímací
m řízení do MŠ. Na dotaz odpověděla p. Houdková – ředitelka školy, že kritéria přijímacího
řízení jsou odsouhlasena radou obce jako zřizovatele.
Bod 2 - volba starosty a místostarosty
a) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Blažek navrhl zvolit do funkce starosty p. Evu Hirschfeldovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí starostkou Ing. Evu Hirschfeldovou.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti, Zdržel se 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Po zvolení starostky převzala starostka vedení zasedání (dále jako „předsedající“).
b) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Byly
podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty p.
Magdalenu Chottovou Dvořákovou a p. Martina Hakena. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí místostarostkou p. Magdalenu Chottovou
Dvořákovou.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 2. Zdrželi se 3
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí místostarostou p. Martina Hakena.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
c) Navrhování kandidátů na funkci členů rady:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů rady. Byly
podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce členů rady p. Jitku
Paterovou a Mirku Hakenovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí do funkce člena rady p. Mirku Hakenovou.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí do funkce člena rady p. Jitku Paterovou.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 3. Zdrželi se 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 3 - Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý,
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro15 Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce
předsedy finančního výboru p. Vítězslava Blažka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí předsedou finančního výboru Vítězslava
Blažka.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy o výboru a finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit členem finančního
výboru p. Václava Plice, Hanu Škardovou a Zdeňka Hlaváčka a Jana Vavříka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem finančního výboru Václava Plice,
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem finančního výboru Hanu Škardovou.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem finančního výboru Jana Vavříka.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 1. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem finančního výboru Zdeňka Hlaváčka.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru p. Marcelu Sedláčkovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí předsedou kontrolního výboru p. Marcelu
Sedláčkovou.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru
a výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit členem kontrolního
výboru p. Milana Hamatu, Zdeňka Doerra, Martinu Šemberovou a Annu Pellerovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem kontrolního výboru p. Milana
Hamatu.,
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem kontrolního výboru p. Zdeňka Doerra.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem kontrolního výboru p. Martinu
Štemberovou.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí členem kontrolního výboru p. Annu
Pellerovou.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Bod 4 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a členů výboru
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.
2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 1200,- Kč členu
zastupitelstva bez dalších funkcí, 2000,- Kč členu výboru, 2400,- Kč předsedovi výboru,
4800,- Kč členu rady a 11000,- Kč za výkon funkce místostarosty a to ode dne přijetí
tohoto usnesení. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§
72 odst. 2 zákona o obcích).
Další návrh přednesl zastupitel p. Milan Dlouhý a to, aby zůstaly ve stejné výši jako
v předchozím volebním období tj. člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540,- Kč, člen
výboru 500,- Kč, předseda výboru 1000,- Kč, člen rady 1480,- Kč a místostarosta 6000,Kč.

Další návrh přednesl zastupitel p. Vítězslav Blažek, který navrhuje odměny výši 1200,- Kč
členu zastupitelstva bez dalších funkcí, 2000,- Kč členu výboru, 2400,- Kč předsedovi
výboru, 4800,- Kč členu rady a 6000,- Kč za výkon funkce místostarosty.
Další návrh přednesl zastupitel p. Zdeněk Poklop a to v té výši jak navrhuje p. Dlouhý
s tím, že při souběhu výkonu funkcí člena rady, předsedy výboru a člena výboru se
odměna poskytne jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce.
Předsedající nechala o jednotlivých návrzích hlasovat.
Návrh usnesení p. Zdeňka Poklopa:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto: Místostarosta 6000,- Kč
Člen rady obce 1480,- Kč
Předseda výboru 1000,- Kč
Člen výboru 500,- Kč
Člen zastupitelstva 540,- Kč
Zastupitelstvo obce Chotíkov stanoví, že při souběhu výkonu funkcí člena rady,
předsedy výboru a člena výboru se odměna členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 9.
Usnesení č. 19 nebylo schváleno.
Návrh usnesení p. Vítězslava Blažka:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto: Místostarosta 6000,- Kč
Člen rady obce 4800,- Kč
Předseda výboru 2400,- Kč
Člen výboru 2000,- Kč
Člen zastupitelstva 1200,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 1. Proti 3. Zdrželi se 11.
Usnesení č. 20 nebylo schváleno.
Návrh usnesení p. Milana Dlouhého:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto: Místostarosta 6000,- Kč
Člen rady obce 1480,- Kč
Předseda výboru 1000,- Kč
Člen výboru 500,- Kč
Člen zastupitelstva 540,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 3. Zdrželi se 8.
Usnesení č. 21 nebylo schváleno.

Návrh usnesení předsedající:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto: Místostarosta 11000,- Kč
Člen rady obce 4800,- Kč
Předseda výboru 2400,- Kč
Člen výboru 2000,- Kč
Člen zastupitelstva 1200,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 5. Zdrželi se 4.
Usnesení č. 22 nebylo schváleno.
Předsedající konstatovala, že odměny neuvolněných členů zastupitelstva budou
projednány na dalším zasedání.

Bod 5 – Rozpočtové opatření č.4/2018
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 4/2018
Předsedající přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 6 – koupě pozemků p.č. 558/151, 536/4, 536/6, 558/67, 579/8, 616/9, 617/2,
617/3, 617/4, 617/6, 618/4, 619/1, 621/28, 629/5, 738/5, 739/14, 785/4, 785/5,
787/41, 787/42, 791/11 v k.ú. Chotíkov od Státního statku Jeneč
Předsedající seznámil přítomné se znaleckým posudkem na ocenění pozemků
nabídnutých Státním statkem Jeneč k odkupu. Nákup pozemků byl předběžně
zastupitelstvem odsouhlasen již na ZO 20.9.2018. Kupní cena za pozemky činí dle
znaleckého posudku 236770,- Kč.
Předsedající přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků p.č. 558/151, 536/4, 536/6, 558/67, 579/8, 616/9,
617/2, 617/3, 617/4, 617/6, 618/4, 619/1, 621/28, 629/5, 738/5, 739/14, 785/4, 785/5,
787/41, 787/42, 791/11 v k.ú. Chotíkov od Státního statku Jeneč, státního podniku
v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha za celkovou částku 236770,- Kč a ukládá
starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Bod 7 – stanovení ceny vodné pro rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny vodného Vodárny Plzeň pro rok 2019 ve
výši 35,60 Kč/m3 bez DPH.
P. Blažek sdělil, že cenu vodného můžeme schválit nebo vzít na vědomí.
Předsedající přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenu vodného pro rok 2019 dle návrhu Vodárny Plzeň
ve výši 35,60 Kč/m3 bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti: 0, Zdržel se: 5
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

Bod 8 – žádost o změnu účelu dotace HC Chotíkov
Předsedající předala slovo p. Romanu Čechurovi – předsedovi HC Chotíkov, který
seznámil přítomné s obsahem žádosti a jejím odůvodněním.
Předsedající přednesla návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu účelu čerpání dotace HC Chotíkov, IČ 22662553
v rozsahu dle předložené žádosti, která je přílohou tohoto zápisu a ukládá starostovi
uzavřít dodatek ke smlouvě o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Bod 15 - diskuse
Pan František Klásek se dotázal, zda mohou být voleni do funkce členů výborů i
občané, kteří nejsou zastupiteli. Předsedající vysvětlila, že členy výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen
zastupitelstva podle zákona o obcích. Dále se pan Klásek dotázal na výměru
pozemků, jejichž nákup od Státního statku Jeneč zastupitelstvo schválilo.
Předsedající odpověděla, že se jedná o především o pozemky v kategorii ostatní
plochy, orná půda a ostatní komunikace, jde o cca 5000m2 za průměrnou cenu cca
48,- Kč/m2 a cena byla stanovena znaleckým posudkem.

*

*

*

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20.10 hod..

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
4) Rozpočtové opatření 4/2018
5) Návrh kupní smlouvy na pozemky od Státního statku Jeneč
6) Návrh ceny vodného pro 2019 Vodárny Plzeň
7) Žádost o změnu účelu čerpání dotace HC Chotíkov

Zápis byl vyhotoven dne: 27.11.2018
Zapisovatel: Jitka Řípová

dne 27.11.2018

podepsáno

Ověřovatelé: Jitka Paterová

dne 27.11.2018

podepsáno

Magdalena Chottová Dvořková dne 27.11.2018

podepsáno

Starostka: Ing. Eva Hirschfeldová

dne 27.11.2018

podepsáno

