
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

22. 3. 2021 v 19. 00 hodin na sále Obecního domu  

 
Přítomni: Sádecký J., Kudrnová M., Boštík P.,  

Nováková D., Vopařilová S., Švec P., Vích P., Buben J., 

Hosté: L.Sokol 

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Darovací smlouva s Domovem pod Kuňkou 

5. Darovací smlouva s Hanou Kovářovou 

6. Žádost včelařů o dotaci 

7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice 

8. Dar Oblastní charitě Nové Hrady 

9. Výběr projektanta, zhotovitele územního plánu obce Chotovice 

10. Prodej části  obecního pozemku - parcelní číslo 4/3 panu L. Sokolovi 
 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

2. Určení zapisovatele 

Byla určena zapisovatelka Marie Kudrnová 

 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: pan J. Buben, paní D. Nováková 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se 

 

4. Darovací smlouva s Domovem pod Kuňkou  

Proběhlo seznámení s návrhem smlouvy a výší navrhovaného příspěvku 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schválilo podepsání Darovací smlouvy s Domovem pod Kuňkou, s 

darem ve výši 3 000,- Kč 

   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se 

 

5. Darovací smlouva s Hanou Kovářovou  

Proběhlo seznámení s návrhem smlouvy a zvýšení  příspěvku. OZ chce nadále podporovat 

provoz obchodu, váží si služeb poskytovaných občanům.Rovněž Pardubický kraj je této podpoře 

nakloněn. 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schválilo podepsání Darovací smlouvy s Hanou Kovářovou s darem ve 

výši 28 000,- Kč 

   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel  se 

 



6. Žádost včelařů o dotaci 

Proběhlo seznámení s žádostí Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schválilo dar ve výši 1000,- Kč. 

   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se 

 

7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

v regionu Pardubice 

Byla předložena smlouva. Výměnný fond funguje, umožňuje naší knihovně bohatší nabídku knih 

pro čtenáře 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice – poskytnutá částka 300,- 

      Výsledek hlasování : 8 hlasů pro, 0hlasů proti, 0 hlasů zdržel se 

 

8. Dar Oblastní charitě Nové Hrady 

Vážíme si služeb, které Charita poskytuje, navržen dar ve výši 3 000,- 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 3 000,- Oblastní Charitě Nové Hrady 

Výsledek hlasování : 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 halsů zdržel se 

 

9. Výběr projektanta, zhotovitele územního plánu obce Chotovice 

Byly předloženy návrhy od tří zhotovitelů, na všechny jsme získali dobré reference, cena se 

téměř nelišila. Bylo navrženo hlasování o společnosti   SURPMO, a.s. zmocněnec pro jednání 

smluvní a věcná: Ing. arch. Miroslav Baťa, vedoucí Projektového střediska Hradec Králové 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele územního plánu SURPMO, a.s. a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o dílo 
Výsledek hlasování : 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se  
 

10. Prodej části  obecního pozemku - parcelní číslo 4/3 panu L. Sokolovi. 
Pan Sokol požádal o odkup, protože tento pozemek jako předzahrádku užívali již jeho předci a 
on  jej nyní potřebuje využít také pro umístění domácí ČOV. Byla navržena cena za 1m2  150,- 
a zřízení věcného břemene pro obec – pro potřeby inženýrských sítí 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 4/3 dle předloženého 
geometrického plánu  - p. č.  4/10 o výměře 103 m2 v  ceně 150 Kč za m2 a zřízení 
věcného břemene ve prospěch obce – inženýrské sítě. 

Výsledek hlasování : 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas zdržel se  

 

Různé : 

Do provozního řádu obecního domu zapracujeme výbírání záloh na zamluvené akce, chystá se 

smlouva o smlouvě budoucí na nákup pozemků, smlouva o budoucí směně, probíhá kontrola 

žádosti o dotaci na vestavbu klubovny pro hasiče, bude podána žádost o dotaci na Pardubický 

kraj – na pořízení územního plánu, probíhá těžba suchých stromů, prodáváme palivové dříví m3 

za 400 Kč 
 

Zapsala:  M. Kudrnová 

Ověřovatelé zápisu : 

 

 

V Chotovicích 27. 01. 2020 


