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ZÁPIS č. 2/2020 

z veřejného zasedání  
ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE 

 

Zasedací číslo 2/2020 

Datum 18.02.2020 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Jednání řídil Petr Vrba 

Ověřovatelé zápisu Zdeňka Hošnová a Ing. Ota Pour 

 
Přítomno je: 6  členů zastupitelstva 
Omluven:  1 Michal Jankuj 
Neomluven:  0 

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin   
 

1. Zahájení a volba orgánů jednání 

Starosta přivítal přítomné, prohlásil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Starosta oznámil, že z jednání zastupitelstva bude pořízen audiozáznam. 

Na zapisovatelku zápisu byla navržena Zuzana Mráčková a na ověřovatele zápisu Zdeňka 

Hošnová a Ing. Ota Pour. Všichni tři souhlasí. Starosta sdělil, že byl ověřen zápis z předchozího 

jednání zastupitelstva, proti kterému nebyly podány žádné námitky. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 2/2020 Zuzanu 

Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Zdeňku Hošnovou a Ing. Otu Poura.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   6 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

 

2. Schválení programu: 

Starosta navrhl rozšíření programu o body: 

8. Souhlas s vodovodní přípojkou k parcele p.č. 363/29 

9. Schválení výše členského příspěvku svazku DMO Lužické a 

10.     Schválení daru od Ing. Oty Poura 
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Zastupitelé se změnou programu souhlasí a po přečtení celého programu hlasovali o programu 

jako celku. 

 
    PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1) Zahájení a volba orgánů jednání 

2) Schválení programu jednání 

3) Schválení výše členského příspěvku Svazku obcí Novoborska na rok 2020 

4) Výběr zhotovitele na akci „Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu“ 

5) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

6) Revokace usnesení č. 1/2020/12 

7) Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky 

8) Souhlas s vodovodní přípojkou k parcele p.č. 363/29 

9) Schválení výše členského příspěvku svazku DMO Lužické a Žitavské hory  

10) Schválení daru od Ing. Oty Poura 

11) Diskuze 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program jednání č. 2/2020.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  6 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

 

3. Schválení výše členského příspěvku Svazku obcí Novoborska na rok 2020 

Členský příspěvek pro rok 2020 se stanovuje stejně jako v roce 2019 ve výši 10 Kč na obyvatele 
pro všechny členské obce. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek Svazku obcí Novoborska na rok 

2020 ve výši 10 Kč na obyvatele.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  6 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 
 

4. Výběr zhotovitele na akci „Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu“ 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele 
„Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu“. Komise zhodnotila nabídky a jako 
vítěze vybrala firmu JAN STEHLÍK – ZEDNICTVÍ. Komise výběrového řízení doporučila jako 
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zhotovitele firmu JAN STEHLÍK – ZEDNICTVÍ a doporučila uzavřít smlouvu o dílu na zakázku 
modernizace pánských toalet v celkové výši 241.807,- Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo akci „Modernizace pánských toalet v budově 

obecního úřadu“ a jako zhotovitele vybrala firmu JAN STEHLÍK – ZEDNICTVÍ, se sídlem Janov 118, 

473 01 Nový Bor a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo v celkové výši 241.807,- Kč bez 

DPH. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  5 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  1 (Pour) 

 
 
 

5. Schválení rozpočtového opatření č.1/2020 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2020 (viz příloha). 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2020 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  6 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 
6. Revokace usnesení č. 1/2020/12 

Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 1/2020/12 a byla doplněna přesná částka. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce revokace usnesení č. 1/2020/12  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  6 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 
7. Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky  

Na posledním jednání zastupitelstva obce byla schválena odměna místostarostce. Jelikož 
usnesení neobsahovalo konkrétní částku, proto je nutné schválit usnesení znovu. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo odměnu dlouhodobě neuvolněné místostarostky ve výši 
75% z plné výše dle zákona s platností od 01.03.2020, to znamená ve výši 17399,-Kč 
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HLASOVÁNÍ 

PRO   –  5 

PROTI  –  1 (Petrák) 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 
8.  Schválení výše členského příspěvku pro DMO Lužické a Žitavské hory 

Členský příspěvek pro rok 2020 se stanovuje stejně jako v roce 2019 ve výši 10 Kč na obyvatele 
pro všechny členské obce. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek DMO Lužické a Žitavské hory ve 

výši 5000Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  6 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

9. Souhlas s vodovodní přípojkou k parcele p.č. 363/29 

Dne 10.02.2020 doručil pan Volf žádost o schválení vodovodní přípojky k parcele p.č. 363/29 
v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo souhlas s vodovodní přípojkou k parcele p.č. 

363/29 napojenou z parcely p.č. 394 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  6 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

10. Souhlas s přijetím daru od Ing. Oty Poura 

Ing. Ota Pour se rozhodl podpořit chotovický masopust a poskytnout dar na danou akci ve výši 

4000,- Kč. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od Ing. Oty Poura ve výši 4000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  5 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  1 (Pour) 
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11. Diskuze 

• Pan Kohout v zastoupení zahrádkářů prosí o možnost kácení 4 ks stromů u zahrádek. 
Navrhuji pokácet polom třešně a starou švestku. 2ks lísky nechat. Případně 2. varianta pokácet vše 
a na jejich náklad zasadit náhradní výsadbu okrasných keřů a stromů v součinnosti s obecním 
úřadem. Do budoucna uvažuji o pracování této části jako s celkem a celé chci upravit parkově, 
okrasný trávník s možností parkování, výsadba okrasných keřů a stromů, případně i s lavičkou.  
(přiložená fotodokumentace aktuálního stavu) 

• GRANTOVÝ PROGRAM NADACE ČEZ – V letošním roce je možnost podání dotace do výše 150 
tis. Kč s maximálním pokrytím ve výši až 100%, ale s přísnými podmínkami udržitelnosti po 
dobu 10 let. Zastupitelé byli s možností seznámeni. V současné době zvažujeme, zda dotace 
využít, nebo jít cestou výsadby z vlastních prostředků. 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:38 hod. 

 

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání 

č. 2/2020, dne 18.02.2020 

přijalo následující usnesení: 

 

2/2020/1 – Volba orgánů jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 1/2020 Zuzanu Mráčkovou a 
ověřovateli daného zápisu Zdeňku Hošnovou a Ing. Otu Poura. 
2/2020/2 – Schválení programu jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání č. 2/2020. 
2/2020/3 – Schválení výše členského příspěvku Svazku obcí Novoborska na rok 2020 
Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek Svazku obcí Novoborska na rok 2020 ve výši 
10 Kč na obyvatele. 
2/2020/4 – Výběr zhotovitele na akci „Modernizace pánských toalet v budově obecního 
úřadu“ 
Zastupitelstvo obce schválilo akci „Modernizace pánských toalet v budově obecního úřadu“ a 
jako zhotovitele vybrala firmu JAN STEHLÍK – ZEDNICTVÍ, se sídlem Janov 118, 473 01 Nový 
Bor a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo v celkové výši 241.807,- Kč bez DPH. 
2/2020/5 – Schválení rozpočtového opatření č.1/2020 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2020. 
2/2020/6 – Revokace usnesení č. 1/2020/12 
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 1/2020/12. 
2/2020/7 – Rozhodnutí o výši odměny dlouhodobě neuvolněné místostarostky 
Zastupitelstvo schválilo odměnu dlouhodobě neuvolněné místostarostky ve výši 75% z plné 
výše dle zákona s platností od 01.03.2020, to znamená ve výši 17399,-Kč. 
2/2020/8 – Schválení výše členského příspěvku pro DMO Lužické a Žitavské hory 
Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 5.000,- 
Kč. 
2/2020/9 – Souhlas s vodovodní přípojkou k parcele p.č. 363/29 
Zastupitelstvo obce schválilo souhlas s vodovodní přípojkou k parcele p.č. 363/29 napojenou 
z parcely p.č. 394 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. 
2/2020/10 – Souhlas s přijetím daru od Ing. Oty Poura 
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od Ing. Oty Poura ve výši 4.000,- Kč. 
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Zapisovatelka:    Zuzana Mráčková  ________________________ 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Zdeňka Hošnová  ________________________ 
 
 
 
 

Ing. Ota Pour                   ________________________ 
 
 

  
 
Starosta obce:   Petr Vrba   ________________________ 
 


