Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 9. 4. 2020, od 16 hodin
1. Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00
starostkou obce Evou Hirschfeldovou jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 14 členů Zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů
Zastupitelstva), takže Zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající konstatovala, že zasedání Zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem
o obcích č. 128/2000 Sb. a taktéž v souladu s nařízením Vlády České republiky vydané
usnesením č. 199 v souvislosti s pandemií COVID-19.
Dle nařízení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 bylo svoláno zasedání bez možnosti
přítomnosti veřejnosti s tím, že se zasedání může konat pouze za podmínky, že je zasedání
Zastupitelstva nezbytné a nevyhnutelné. Program a pozvánka byly sestaveny dne 27. 3. 2020 v
souladu s usnesením vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020.
Na základě usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 byla umožněna přítomnost veřejnosti s tím,
že jednání bude zajištěno tak, aby veřejnost a zastupitelé se účastnili v oddělené místnosti a v
tom případě, když zasedání nebude probíhat v otevřeném prostoru.
Předsedající informovala, že ze zasedání Zastupitelstva bude pořizován přímý video přenos
sdílený online na webových stránkách obce Chotíkov www.chotikov.eu na zveřejněném
odkazu. Předsedající dále konstatovala, že ze zasedání Zastupitelstva bude současně pořizován
audio záznam.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Vítězslava Blažka a paní Marcelu
Sedláčkovou a zapisovatelem paní Jitku Řípovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu pana Vítězslava Blažka a paní Marcelu
Sedláčkovou a zapisovatelem paní Jitku Řípovou
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
Zastupitelstva emailem a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a elektronicky na
webových stránkách obce a navrhla upravit dnešní program zasedání zastupitelstva takto
Body
5. Zpráva o činnosti RO
6. Zpráva o činnosti KV
8. Žádost o dotaci PK – pečovatelské a ošetřovatelské služby
10. Přijetí dotace PK – Poplužní dvůr – Oprava střechy chlévů
14. Investiční plán obce 2020
15. Koncept využití nemovitosti č. p. 30 – Poplužní dvůr
17. Stanovisko ke konečnému vyúčtování – Rekonstrukce ZŠ a MŠ – I. etapa
předsedající navrhla přesunout na příští jednání zastupitelstva a současně navrhla doplnit
program jednání o tyto body:
-

Věcné břemeno služebnosti – CETIN / 1.SAZ – smlouva
Věcné břemeno služebnosti – Elektro H+H – smlouva o smlouvě budoucí
Věcné břemeno a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce
Věcné břemeno jízdy a chůze – p. Tomášek

Předsedající vyzvala zastupitele k možnosti doplnění programu jednání. Nikdo z přítomných
zastupitelů nevznesl požadavek na úpravu programu či další doplnění programu.
Předsedající přečetla upravený program dnešního jednání a dala hlasovat o doplněném
programu jako celku:
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení zasedání
Schválení programu
Zpráva o opatřeních obce v důsledku pandemie COVID-19
Krizový plán obce v důsledku pandemie COVID-19
Žádost o dotaci PK OHS a NPO 2020 – Poplužní dvůr – Oprava nároží
Poskytnutí účelové dotace – Dopravní obslužnost PK 2020
Přijetí dotace PK – Zřízení nových oplocenek 2020
Přijetí dotace MPO – EFEKT 2020 na rekonstrukci VO – II. etapa
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Změna ceny vodného 2020 – VODÁRNA Plzeň
Věcné břemeno služebnosti – CETIN/1.SAZ – smlouva
Věcné břemeno služebnosti – Elektro H+H – smlouva o smlouvě budoucí
Věcné břemeno a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce
Věcné břemeno jízdy a chůze – p. Tomášek
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15.
16.

Diskuze
Zakončení zasedání

Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Zpráva o opatřeních obce v důsledku pandemie COVID-19
Předsedající informovala o opatření přijatých Obecním úřadem Chotíkov v souvislosti
s pandemií Covid-19. Předsedající informovala o uzavření ZŠ a MŠ, uzavření dětského hřiště
u budovy OÚ, o uzavření obecní knihovny a současně a nadále trvá uzavření veřejných budov.
Předsedající informovala, že na Obecním úřadu je k dispozici desinfekce na ruce a tělo pro
občany, občanům starších 65 let průběžně zajištuje úřad donášku desinfekce přímo domů ve
spolupráci s Kulturním spolkem. Část roušek byla poskytnuta Fakultní nemocnici v Plzni. Dále
je v budově Obecního úřadu a v prodejně COOP k dispozici stojan s ručně šitými rouškami,
které zajistil svépomocí Kulturní spolek Chotíkov, členky Českého svazu žen a další místní
dobrovolnice. Ušito bylo již na 1200 ks roušek.
Obecní úřad nabízí výpomoc seniorům při zajištění nákupů, dovozu obědů a léků a o pomoci
v době nouze. Dále předsedající informovala o nabídce místních občanů na přístrojovou
sterilizaci respirátorů.
Předsedající informovala, že je posunuta splatnost místních poplatků – vodné, stočné a odpady
a to do 31. 5. 2020. Omezený je provoz podatelny Obecního úřadu, pravidelně zde probíhá
desinfekce prostor.
Předsedající poděkovala všem aktivním spoluobčanům za spolupráci.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

4. Krizový plán obce v důsledku pandemie COVID-19
Předsedající informovala o krizovém plánu a krizovém štábu obce a předala slovo
místostarostovi p. Martinu Hakenovi. Místostarosta informoval o krizovém plánu obce.
Krizový štáb obce je ve složení starostka obce Eva Hirschfeldová, místostarosta obce Martin
Haken, zastupitel Milan Hamata a velitel JSDH Václav Tůma, dále místostarosta informoval o
povinnostech krizového štábu v době krizového stavu. Sdělil, že krizový štáb obce nebylo zatím
třeba svolat a zatím nezasedal.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

5. Žádost o dotaci PK OHS a NPO 2020 – Poplužní dvůr – Oprava nároží
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje
z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí 2020“ na opravu
nároží v Poplužním dvoře. Předsedající informovala, že na obec byla doručena výzva SÚS PK
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k odstranění nedostatků a dále je k dispozici vyjádření statika, který vyhodnotil stav zdiva
nároží jako závadné. Rozpočet na opravu nároží je odhadován na 1,2 – 1,5 mil. Kč. Zamýšlená
oprava zahrnuje opravu zdiva při zachování stávající tloušťky cca 0,7 m - 1 m, v úpatí o tloušťce
až 1,5 m; vyspárování trhlin; lokální přezdění narušených míst; koruna zdiva bude zakryta
keramickou taškou. Dále je zamýšleno částečné odtěžení materiálu uvnitř objektu pro vytvoření
drenáží pro odvod vody. Průzkumem bylo zjištěno, že v zahrnutém sklepení dochází
pravděpodobně k zadržování dešťové vody, která způsobuje vyvalování zdiva směrem do
silnice. Zdivo je poškozené svislými a šikmými trhlinami.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje v rámci
dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí 2020“
a to v rámci financování opravy nároží Poplužního dvora.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 1. Zdržel se 1.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Poskytnutí účelové dotace – Dopravní obslužnost PK 2020
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí Plzeňského kraje o poskytnutí dotace
ve výši 79 134,- Kč na dopravní obslužnost obce Chotíkov.
Předsedající navrhla tuto dotaci poskytnout. Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost
obce ve výši 79 134,- Kč z rozpočtu obce Chotíkov.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Přijetí dotace PK – Zřízení nových oplocenek 2020
Předsedající informovala zastupitele, že Plzeňský kraj schválil poskytnutí dotace obci Chotíkov
na zřízení nových oplocenek v obecních lesích ve výši 14 875,- Kč.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 14 875,- Kč
na zřízení nových oplocenek a ukládá starostce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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8. Přijetí dotace MPO – EFEKT 2020 na rekonstrukci VO – II. etapa
Předsedající informovala zastupitele o doručeném vyrozumění od Ministerstva průmyslu a
obchodu k žádosti obce Chotíkov o podporu ze státního rozpočtu na rekonstrukci veřejného
osvětlení - II. etapa, a sice z dotačního programu EFEKT 2020.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu
ve výši 437 424,- Kč ze státního programu na podporu úspor energie pro
rok 2020 – Program EFEKT.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, které je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10. Změna ceny vodného 2020 – VODÁRNA Plzeň a.s.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem ceny vodného Vodárny Plzeň a.s. platným
od 1. 5. 2020, které nově stanovuje vodné ve výši 37,95 Kč/m3 bez DPH, tj. 41,75 Kč/m3
vč. 10% DPH.
Informace Vodárny Plzeň a.s. o změně sazby DPH je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenu vodného platnou od 1. 5. 2020 dle návrhu
Vodárny Plzeň a.s. ve výši 37,95 Kč/m3 bez DPH, tj. 41,75 Kč/m3 vč. 10% DPH.

11. Věcné břemeno služebnosti – CETIN / 1. SAZ – smlouva
Předsedající seznámila přítomné se žádostí firmy CETIN o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti na pozemku parc. č. 447 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov.
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Předsedající informovala, že se jedná o uzavření smlouvy na základě smlouvy o smlouvě
budoucí z předešlých let, týkající se vybudovaného zesilovače.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-039364 na pozemku
parc. č. 447 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

12. Věcné břemeno služebnosti – Elektro H+H – smlouva o smlouvě budoucí
Předsedající seznámila přítomné se žádostí firmy Elektro H+H, s.r.o. o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku
parc. č. 80 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0015797/02 Chotíkov, PS, ppč. 93/3, kNN na pozemku
parc. č. 80 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

13. Věcné břemeno a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce a.s.
Předsedající seznámila přítomné se žádostí firmy ČEZ Distribuce a.s. uzavřít smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0016105/SOBS VB/1 na pozemcích parc. č. 725/2, 725/29, 725/19, 725/61, 725/62,
725/63, 725/77, 725/1 vše v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov pro vybudování
zemního kabelového vedení NN.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o
umístění
stavby
č.
IV-12-0016105/SOBS
VB/1
na
pozemcích
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parc. č. 725/2, 725/29, 725/19, 725/61, 725/62, 725/63, 725/77, 725/1 vše v k. ú. Chotíkov ve
vlastnictví obce Chotíkov pro vybudování zemního kabelového vedení NN a pověřuje
starostku uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

14. Věcné břemeno jízdy a chůze – p. Tomášek
Předsedající seznámila přítomné se žádostí pana Oty Tomáška uzavřít smlouvu o věcném
břemenu chůze a jízdy na pozemku parc. č. 582/36 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce
Chotíkov z důvodu přístupu k pozemkům parc. č. 582/71 a 582/133, které jsou v jeho
vlastnictví a k zajištění obslužnosti skladovací haly na pozemku parc. č. 582/6 zemědělskou
technikou.
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Předsedající přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro právo chůze a jízdy na pozemku
parc. č. 582/36 ve vlastnictví obce Chotíkov a ukládá starostce nechat vypracovat návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

15. Diskuze
Pí Moučková se dotázala na stav akce oprava hráze Strženka. Předsedající sdělila, že koncem
roku byla obci doručena žádost projektanta o zajištění souhlasu s umístěním stavby nové hráze.
Předsedající sdělila, že o zajištění souhlasu s městem Plzeň jedná, ačkoliv toto je vždy
povinností projektanta, nikoliv zadavatele. Dále předsedající informovala, že probíhá jednání o
odkoupení části pozemku města Plzně a dalším pozemků nabídnutých obci Chotíkov městem
Plzeň k odkoupení. S ohledem na současnou situaci koronavirové pandemie byla další jednání
odsunuta na vhodnější termíny.

16. Zakončení zasedání
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17 hod.
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Přílohy zápisu:
1.
2.
3.

Prezenční listina ze dne 9. 4. 2020 včt. souhlasu s pořízením videopřenosu.
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Informace Vodárny Plzeň a.s. o změně ceny vodného

Zápis byl vyhotoven dne 14. 4. 2020.

Zapisovatel
Jitka Řípová

- PODEPSÁNO

Předsedající
Eva Hirschfeldová

- PODEPSÁNO

Ověřovatelé
Vítězslav Blažek

- PODEPSÁNO

Marcela Sedláčková

- PODEPSÁNO
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