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ZÁPIS č. 6/2020 

z veřejného zasedání  
ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE 

 

Zasedací číslo 6/2020 

Datum 27.10.2020 

Přítomni/místo Dle prezenční listiny / obecní úřad, kancelář starosty / 

Jednání řídil Petr Vrba 

Ověřovatelé zápisu Zdeněk Petrák, Milan Tichý 

 
 
Přítomno je: 7  členů zastupitelstva 
Omluven:  0  
Neomluven:  0 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin   
 
 
 

1) Zahájení a volba orgánů jednání 

Starosta přivítal přítomné, prohlásil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Na zapisovatelku zápisu byla navržena Zuzana Mráčková a na ověřovatele zápisu Zdeněk Petrák a 

Milan Tichý. 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. 6/2020 Zuzanu 

Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Zdeňka Petráka a Milana Tichého.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 
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2) Schválení programu: 

Starosta podal návrh na změnu a doplnění programu: 

Stažení bodu z jednání: 

• „Záměr prodeje pozemků ppč. 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8 a 134/9 v 
k.ú. Chotovice u Nového Boru“ 

Doplnění bodů: 

• Přijetí dotace „Zpracování lesního hospodářského plánu – finanční příspěvek ve výši 

23.007,- Kč“ 

• Přijetí dotace „Asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem – finanční příspěvek ve 

výši 10.500,- Kč“ 

• Přijetí dotace „Zajištění lesních porostů – finanční příspěvek ve výši 27.100,- Kč“ 

• Pověření starosty k zajištění opravy havarijního stavu mostu na pozemku p.č. 104 v k.ú. 

Chotovice u Nového Boru  

• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotovice, IČ 00831590, za rok 2020 

 
    

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1) Zahájení a volba orgánů jednání 

2) Schválení programu jednání 

3) Přijetí finančního příspěvku na „Zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 23.007,- 

Kč“ 

4) Přijetí finančního příspěvku na „Asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem ve 

výši 10.500,- Kč“ 

5) Přijetí finančního příspěvku na „Zajištění lesních porostů ve výši 27.100,- Kč“ 

6) Rozpočtové opatření č. 4/2020 

7) Pověření starosty k zajištění opravy havarijního stavu mostu na pozemku p.č. 104 v k.ú. 

Chotovice u Nového Boru 

8) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotovice, IČ 00831590, za rok 2020 

9) Diskuze 

 

Po přečtení upraveného programu jednání zastupitelé schválili program jako celek. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 6/2020.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 
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3) Přijetí finančního příspěvku na „Zpracování lesního hospodářského ve výši 23.007,- Kč“ 
Starosta seznámil přítomné s Rozhodnutím o schválení finančního příspěvku na zpracováním 

lesního hospodářského plánu ve výši 23.007,- Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku ze státního 
rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na „Zpracování lesního hospodářského plánu“ ve výši 
23.007,- Kč. 
 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 

 

4) Přijetí finančního příspěvku na „Asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem ve výši 

10.500,- Kč“ 

Starosta seznámil přítomné s Rozhodnutím o schválení finančního příspěvku na asanaci 

jehličnatého dříví insekticidním postřikem ve výši 10.500,- Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního ze státního 
rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na „Asanaci jehličnatého dříví insekticidním 
postřikem“ ve výši 10.500,- Kč. 
 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 

 

5) Přijetí finančního příspěvku na „Zajištění lesních porostů ve výši 27.100,- Kč“ 
Starosta seznámil přítomné s Rozhodnutím o schválení finančního příspěvku na zajištění lesních 

porostů ve výši 27.100,- Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku ze 
státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na „Zajištění lesních porostů“ ve výši 
27.100,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 
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6) Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Starosta seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4/2020. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, navýšit příjmy o 
215.107,- Kč, navýšit výdaje o 215.107,- Kč. 
 
HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 
 

7) Pověření starosty k zajištění opravy havarijního stavu mostu na pozemku p.č. 104 v k.ú. 
Chotovice u Nového Boru 

Starosta seznámil přítomné s havarijním stavem mostu na p.p.č. 104 v k.ú. Chotovice u Nového 

Boru, kde došlo k propadu části komunikace a hrozí utržení opěrné zdi.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chotovice pověřuje starostu k zajištění opravy havarijního 
stavu mostu na pozemku p.č. 104 v k.ú Chotovice u Nového Boru ve výši do 50 tis. Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   4 (Hošnová, Jankuj, Pour, Vrba) 

PROTI –  2 (Mráčková, Petrák) 

ZDRŽEL SE  –  1 (Tichý) 

 

 
8) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotovice, IČ 00831590, za rok 2020 
Starosta seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotovice, IČ 

00831590, za rok 2020, za období od 01.01.2020 do 30.06.2020. 

Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny: 

I. Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení §10 odst. 3 písm. B) 

zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 

uvedeného zákona. Přijaté usnesení č.4/2020/6, které schvaluje Závěrečný účet za rok 2019, 

neobsahuje vyjádření „s výhradou“ nebo „bez výhrad“. 

II. Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena. 

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření je součástí důvodové zprávy. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Chotovice, IČ 00831590, za rok 2020, za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 s výhradou 
zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru a ukládá starostovi obce zabezpečit 
realizaci opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků takto: 
I. Bude zajištěno, aby Závěrečný účet obsahoval vyjádření „s výhradou“ nebo „bez výhrad“. 

II. Bude zajištěno, aby účetní závěrka byla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla 

sestavena. 
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HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 
 

9) Diskuze 
Ing. Jana Maternová seznámila zastupitelé se záměrem směny, či odkupu části pozemku na p.p.č. 
134 v k.ú. Chotovice u Nového Boru. 
 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání 

č. 6/2020, dne 27.10.2020 

přijalo následující usnesení: 

6/2020/1 – Volba orgánů jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 5/2020 Zuzanu Mráčkovou a 
ověřovateli daného zápisu Zdeňka Petráka a Milana Tichého. 
6/2020/2 – Schválení programu jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 6/2020. 
6/2020/3 – Přijetí finančního příspěvku na „Zpracování lesního hospodářského plánu ve 
výši 23.007,- Kč“ 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství na „Zpracování lesního hospodářského plánu“ ve výši 
23.007,- Kč. 
6/2020/4 – Přijetí finančního příspěvku na „Asanaci jehličnatého dříví insekticidním 
postřikem ve výši 10.500,- Kč“ 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního ze státního rozpočtu, kapitoly 
Ministerstva zemědělství na „Asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem“ ve výši 
10.500,- Kč. 
6/2020/5 – Přijetí finančního příspěvku na „Zajištění lesních porostů ve výši 27.100,- Kč“ 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství na „Zajištění lesních porostů“ ve výši 27.100,- Kč. 
6/2020/6 – Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, navýšit příjmy o 215.107,- Kč, 
navýšit výdaje o 215.107,- Kč. 
6/2020/7 – Pověření starosty k zajištění opravy havarijního stavu mostu na pozemku p.č. 
104 v k.ú. Chotovice u Nového Boru 
Zastupitelstvo obce Chotovice pověřuje starostu k zajištění opravy havarijního stavu mostu 
na pozemku p.č. 104 v k.ú Chotovice u Nového Boru ve výši do 50 tis. Kč. 
6/2020/8 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotovice, IČ 00831590, za rok 
2020 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Chotovice, IČ 00831590, za rok 2020, za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 s výhradou 
zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru a ukládá starostovi obce 
zabezpečit realizaci opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků takto: 
I. Bude zajištěno, aby Závěrečný účet obsahoval vyjádření „s výhradou“ nebo „bez výhrad“. 

II. Bude zajištěno, aby účetní závěrka byla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému 

byla sestavena. 
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Zapisovatelka:    Zuzana Mráčková  ________________________ 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Zdeněk Petrák  ________________________ 
 
 
 

Milan Tichý             ________________________ 
 

  
 
Starosta obce:   Petr Vrba   ________________________ 
 
 
 
 
 
 


