
OBEC CHOTOVICE 

 

ZÁPIS 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, 

konaného dne 18.2.2015 od 17:00 hodin 

Zasedání číslo 2/2015 

Datum 18.2.2015 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Jednání řídil Bohumil Mráček - starosta 

Ověřovatelé zápisu Zuzana Mráčková, ing. Ota Pour 

Program jednání a) Projednání  úvěrové smlouvy od České spořitelny. 

b) Projednání  hospodaření v Obecním lese. 

c) Projednání   inventarizace a účetní uzávěrky za rok 2014. 

j)Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a 
usnesení. 

 

Přítomno je 8 členů zastupitelstva 

omluven: Miroslav Petrák 

neomluven: 0 

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. 

Zapisovatelkou byla určena Dana Šimánková. 

 

 

 

Zařazené body do programu:   

 

d) Rekonstrukce střechy OÚ. 

e) Rekonstrukce lustrů ze sálu hospody. 

f) Pomník Rumburských hrdinů u garáží. 

g) Projednání dodatku smlouvy s Energy Benefit Centre, a.s. 

h) Projednání námitky paní Matulové proti zápisu zastupitelstva č.1/2015 z 27.1.2015 

i) Nákup vozu na údržbu obce. 

 

 

 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU 

PRO - 8 

PROTI - 0 

ZDRŢELI SE - 0 

 

 

 

 



OBEC CHOTOVICE 

 

 

 

A) Projednání úvěrové smlouvy od České spořitelny. 

Zastupitelé dostali k prostudování Smlouvu o úvěru č.0389535459 od České 

spořitelny na 1,8mil. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2022. Úroková sazba je 0,99%.  

První splátka bude zaplacena k 31.1.2016. Měsíční splátka činí 21.429,- Kč. 

 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o úvěru č. 0389535459 od České    

 spořitelny a pověřilo starostu jejím podpisem. 

 

      HLASOVÁNÍ 

 PRO - 7 

 PROTI – 0 

ZDRŢEL SE – 1 Hana Matulová 

 

 

B) Projednání hospodaření v Obecním lese. 

 Zastupitelé a přítomní hosté si poslechli zprávu lesního hospodáře pana Petra 

 Kreisingera o hospodaření v obecním lese. Seznámil přítomné s plánem těţby a 

 zalesňování, způsobem prodeje dřeva a zodpověděl dotazy zastupitelů a občanů  

 týkající se postupu při zadávání pěstebních prací. 

 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu lesního hospodáře. 

 

HLASOVÁNÍ 

 PRO - 8 

 PROTI – 0 

ZDRŢEL SE – 0 

 

 

C) Projednání  inventarizace a účetní uzávěrky za rok 2014. 

 Přítomní měli moţnost se seznámit a nahlédnout do dokumentů „Účetní uzávěrka a 

 inventarizace za rok 2014“. Jedná se o obsáhlé dokumenty. Na doporučení auditora 

 pana Heršálka bude zastupitelstvo tyto dokumenty schvalovat společně se Zprávou o 

 výsledku z hospodaření obce za rok 2014. Tato zpráva bude k dispozici během měsíce 

 března 2015. 

 

            Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí inventarizaci a účetní uzávěrku za     

 rok 2014. 

      HLASOVÁNÍ 

 PRO - 7 

 PROTI – 0 

ZDRŢEL SE – 1 Hana Matulová 

 

 



OBEC CHOTOVICE 

 

D) Projednání rekonstrukce střechy OÚ. 

 Při probíhající rekonstrukci budovy obecního úřadu se vyskytl problém se střechou 

 budovy. Původním záměrem obce bylo rekonstrukci střechy provést v delším časovém 

 horizontu. Nastaly ovšem technické problémy a podle vyjádření statika se 

 rekonstrukce střechy musí provést současně se stávajícím projektem „ Sníţení 

 energetické náročnosti budovy OÚ.“ V této souvislosti dostala obec dvě cenové 

 nabídky na opravu střechy ( oprava krovů a výměna střešní krytiny ).  

 První nabídka: S+K Rumburský stavební servis, s.r.o. 697.103,02 Kč vč.DPH 

 Druhá nabídka: Stavotherm Černý s.r.o.   635.786,03 Kč vč.DPH 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s firmou Stavotherm 

Černý s.r.o. na opravu střechy budovy OÚ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

HLASOVÁNÍ 

 PRO - 7 

 PROTI – 0  

ZDRŢEL SE – 1  Hana Matulová 

 

 

 

E) Projednání  rekonstrukce lustrů . 

             Dalším projektem, který se týká opravy budovy OÚ je rekonstrukce historických lustrů ze            

             sálu. Jedná se celkem o pět lustrů. Obec oslovila firmy, od kterých dostala cenové   

             nabídky. 

            První nabídka: CHANDELIERS Petr Nemlein – svítidla  202.000,- Kč vč.DPH 

            Druhá nabídka: Ludovít Vyšín     140.239,- Kč vč.DPH 

 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou Ludovít   

       Vyšín  na opravu 5 ks lustrů a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

              HLASOVÁNÍ 

              PRO - 8 

              PROTI - 0 

              ZDRŢELA SE – 0 

 

 

 

F) Projednání umístění pomníku Rumburských hrdinů u garáží. 

 Zastupitelstvo na svém zasedání č.3/2014/L ze dne 27.5.2014 schválilo umístění 

 pomníku Rumburských hrdinů na pozemku p.č. 363/2 v k.ú.Chotovice. Pro realizaci 

 tohoto projektu je potřeba předjednat jakým způsobem bude celá věc majetkoprávně 

 vypořádána, kdo bude konečným vlastníkem pomníku a kdo bude mít povinnost se o 

 něj starat. 

1. Moţnost prodeje části pozemku městu Nový Bor 

2. Moţnost zřízení věcného břemene na pozemku 



OBEC CHOTOVICE 

 

3. Moţnost prodeje nebo darování kamenné stély obci Chotovice 

 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.   

             363/2 pro umístění pomníku Rumburských hrdinů a pověřuje starostu obce podpisem   

             smlouvy. 

              HLASOVÁNÍ 

              PRO - 7 

              PROTI - 0 

              ZDRŢELA SE – 1  Hana Matulová 

 

 

 

G) Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě mandátní č. 04 – 13 – 78 s obchodní firmou Energy 

Benefit Centre a.s. 

Předmětem tohoto dodatku je sníţení ceny projektové dokumentace ( z důvodu 

 uhrazení zálohy za statiku ze strany obce ), tedy změna článku IV. a V. smlouvy.Viz 

 příloha. 

 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy č.1 s firmou Energy Benefit  

           Centre a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 

              HLASOVÁNÍ 

              PRO - 7 

              PROTI - 0 

              ZDRŢELA SE – 1  Hana Matulová 

 

 

 

H) Projednání námitky člena zastupitelstva proti zápisu z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 27.1.2015. 

       Paní Matulová podala námitku proti zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva      

      ze dne 27.1.2015, kde zastupitelstvo v usnesení č.1/2015/H pověřilo paní  

      Matulovou vyřizováním ţádostí podle zákona č.106/1999. Starosta obce tuto   

      námitku prověří a v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 věty druhé zákona o  

      obcích rozhodne zastupitelstvo obce na nejbliţším zasedání. V této souvislosti se  

      k administrativní pomoci přihlásil člen zastupitelstva pan Václav Horyna. 
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I) Projednání  nákupu vozu na údržbu obce. 

Paní Šimánková znovu navrhla nákup vozu na údrţbu obce. Pan Pour provedl 

analýzu nákladů na traktor ve srovnání s provozem multikáry. Z toho jasně 

vyplývá, ţe pro obec by byla rozhodně ekonomicky i prakticky výhodnější 

multikára. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo nákup multikáry za 140.000,- Kč pro 

údrţbu obce 

 

              HLASOVÁNÍ 

              PRO - 4 

              PROTI - 0 

              ZDRŢELA SE – 4  Hana Matulová, Bohumil Mráček, Zuzana Mráčková, Ota Pour 

 

 

 

 

 
 

      H) Různé –informace, náměty, dotazy, diskuze,závěr a usnesení. 

  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:20 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 18.2.2015 přijalo 

následující usnesení: 

2/2015/A 

SCHVÁLILO 

Smlouvu o úvěru č. 0389535459 od České spořitelny a pověřilo starostu jejím podpisem. 

2/2015/B 

VZALO NA VĚDOMÍ 

zprávu lesního hospodáře. 

2/2015/C 

VZALO NA VĚDOMÍ 

inventarizaci a účetní uzávěrku za rok 2014. 

2/2015/D 

SCHVALILO 

uzavření smlouvy s firmou Stavotherm Černý s.r.o. na opravu střechy budovy OÚ a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

2/2015/E 

SCHVÁLILO 

uzavření smlouvy s firmou Ludovít Vyšín na opravu 5 ks lustrů a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

2/2015/F 

SCHVÁLILO 

zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.363/2 pro umístění pomníku Rumburských hrdinů a 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

2/2015/G 

SCHVÁLILO 

dodatek smlouvy č.1 s firmou Energy Benefit Centre a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 

 

Zapisovatelka:         Dana Šimánková     ______________________________ 

 

Ověřovatelé zápisu: Zuzana Mráčková             ______________________________ 

 

            Ing. Ota Pour        ______________________________ 

 

 

Starosta obce:  Bohumil Mráček   ______________________________ 

 

 

 

otisk razítka 


