
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

17.05.2021 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ 
 
Přítomni: Boštík P., Švec P., Vích P., Kudrnová M., Vopařilová S., Buben J. 
 

Omluveni: Sádecký J., Nováková D. 
Hosté : Sokol J., Sokolová L., Sokolová N., Kuta M. 
 

1. Schválení programu 
2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 
4. Dotace z POV na opravu místních komunikací 
5. Dotace z POV na provoz prodejny 

6. Rozpočtové opatření č. 1   
7. Žádost o směnu, koupi pozemku 43/1, 12 v kú obce Chotovice 

8. Prodej parcely 420/2 v kú obce Chotovice  
9. Možnost revitalizace požární nádrže 

10. Studie odkanalizování obce 

11. Různé 

 

1.  Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 
Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 
2. Určení zapisovatele 

Zapisovatelkou byla určena M. Kudrnová 

 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi ověřovatelé zápisu. 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: pan Boštík P.  J., pan Švec P.,, 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 
 

4. Dotace z POV na opravu místních komunikací 

Krajský úřad rozhodl o poskytnutí dotace z POV ve výši 100 000,-  
Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje přijetí dotace ve výši 100 000 ,- na opravu místních 

komunikací a pověřuje starostku podpisem smlouvy  

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel 
 
5. Dotace z POV na provoz prodejny 

Krajský úřad rozhodl o přidělení dotace ve výši 12 000,- na provoz prodejny 
Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje přijetí dotace na provoz prodejny ve výši 12 000,- a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy  
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

6. Rozpočtové opatření č. 1  

Proběhlo seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1  



Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č.1 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 
7. Žádost o směnu části pozemku parcelní č. 43/1,části pozemku parcelní č.  12 za část 

obecního pozemku 508/1 

Byla přečtena žádost o směnu, zastupitelé se předem individuálně byli podívat na místě samém.  
Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 43/1 , 12 za část pozemku 508/1 N. 

Sokolové a M. Kutovi dle přiloženého nákresu, po geometrickém zaměření za přítomnosti 

zástupce obce 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel 
 

8. Prodej části parcely parcelní číslo 43/1, 12 dle přiloženého nákresu  
Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 43/1, 12 N. Sokolové a M. Kutovi po 

geometrickém zaměření za účasti zástupce obce za cenu 150Kč za m2 

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

9. Prodej  části parcely  420/2  

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely 420/2 D. Sádeckému po geometrickém 

zaměření za účasti zástupce obce za účelem výstavby rodinného domu ve lhůtě do 10 let, 

pokud lhůta výstavby nebude splněna, kupní smlouva se ruší. Převod vlastnického práva je 

možný pouze na osoby blízké. Cena za m2 je 150 Kč. Tyto náležitosti řeší podrobně příloha 

č.2  

 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel 

 

9. Možnost revitalizace požární nádrže 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností revitalizace požární nádrže. Přesto, že není trvalý 

přítok, dotace by mohla být přidělena ve výši 80%. Zastupitelé si vyžádali podrobnější technický 
popis případného řešení. 

 
11. Studie odkanalizování obce 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenou a dodací lhůtou studie odkanalizování obce. 

Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Studie odkanalizování obce 

 
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel 
 

 
Zapsala:  Marie Kudrnová 

 
Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 
 

 
                           ..……………………………... 

 
 
V Chotovicích 17.5. 2021 


