Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného
17.10 .2022 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ
Přítomni: Sádecký J., Boštík P., Švec P., Buben J.,B. Víchová, L. Tmějová, V. Tměj.,N.
Sokolová., M. Sokol
M. Kudrnová
Hosté : S. Vopařilová,J. Hladíková, J. Hladík, D. Severa, J. Sokol
1. Slib zastupitelů obce
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
4. Volba starosty
5. Volba místostarosty
6. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
7. Volba předsedy a členů finančního výboru
8. Výše odměn zastupitelů
9. Prodej pozemků 8/1, 8/2, 7/2, části 508/1
10. Prodej části pozemků 420/7
11. Různé
Starostka obce M. Kudrnová předala novým zastupitelům Osvědčení o zvolení,
poděkovala za dlouholetou práci pro obec p. Stanislavě Vopařilové
1. Slib zastupitelů
Byl přečten slib zastupitelů. Všichni zastupitelé svým podpisem a vyřčením slova slibuji slib
složili – Příloha č. 1
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Byla určena zapisovatelka Marie Kudrnová
a ověřovatelé zápisu N. Sokolová a L. Tmějová
3. Schválení programu
Byl přečten návrh programu
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
Bylo navrženo, aby volba starosty a místostarosty byla tajná
Zastupitelstvo obce schvaluje tajnou volbu
Výsledek hlasování : 1 hlas pro, 7 hlasů proti, 1 hlas zdržel se
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo neschválilo tajnou volbu starosty a místostarosty

4. Volba starosty
Byli navrženi : P. Švec, N. Sokolová, V. Tměj
Proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí, ve kterém byli navrženi :
Petr Švec
Výsledek hlasování : 4 hlasy pro, 4 hlasy proti, 1 hlas zdržel se
Usnesení č. 3
P. Švec nebyl zvolen starostou
N. Sokolová

Výsledek hlasování : 4 hlasy pro, 3 hlasy proti, 2 hlasy zdržel se
Usnesení č.4
Nikola Sokolová nebyla zvolena starostkou
V. Tměj
Výsledek hlasování : 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 3 hlasy zdržel se
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje starostou Václava Tměje
5. Volba místostarosty
Byli navrženi J. Sádecký, P. Boštík, N. Sokolová. J Sádecký a P. Boštík nechtěli kandidovat
Proběhlo hlasování o Nikole Sokolové
Výsledek hlasování : 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas zdržel se
Usnesení č. 6
Místostarostkou byla zvolena Nikola Sokolová
6. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Byla stručně charakterizována práce výboru
Předsedou navržen P. Švec, členy : J. Sádecký, M. Sokol
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
Usnesení č. 7.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen P. Švec, členy byli zvoleni J. Sádecký, M. Sokol
7. Volba předsedy a členů finančního výboru
Byla stručně charakterizována práce výboru
Předsedou byl navržen P. Boštík, členy L. Tmějová, B. Víchová
Výsledek hlasování : 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
Usnesení č. 8
Předsedou finančního výboru byl zvolen P. Boštík, členy L. Tmějová a B. Víchová
8. Výše odměn zastupitelů
Proběhlo seznámení se současným stavem. Navrženo navýšení měsíčních odměn :
Výsledek hlasování : 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny od 17. 10. 2022 starostovi ve výši 15 000 Kč,
místostarostovi ve výši 4 600 Kč,
ostatním členům OZ ve výši 420 Kč.

9. Prodej pozemků 8/1, 8/2, 7/2, části 508/1
Zastupitelé byli seznámeni s historií žádostí, které jsou předkládány a řešeny od ledna 2022.
Vzhledem k tomu, že většina zastupitelů je nových, požadují šetření na místě.
Výsledek hlasování 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce nebude na dnešním zasedání rozhodovat o prodeji, provede šetření na
místě
10. Prodej části pozemku 420/7
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí. Vzhledem k tomu, že většina zastupitelů je nových,
požadují šetření na místě
Výsledek hlasování 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce nebude na dnešním zasedání rozhodovat o prodeji, provede šetření na
místě
11. Různé
M. Kudrnová poděkovala zastupitelům za dosavadní práci, popřála mnoho sil a zdraví do dalšího
volebního období.
Novou knihovnicí se stala p. Věra Konývková, v knihovně je vlhko, bude třeba řešit vysoušení,
topení.
Hasičům navrženo, aby v zimě používali spodní část obecního domu, kde se dá topit dřevem
v kamnech. Také cvičení žen by mohlo probíhat na sále.
28. října 2022 proběhne lampionový průvod, pokusíme se zajistit také ohňostroj
28. listopadu 2022 v 16:30 proběhne veřejné projednání územního plánu

Zapsala: M. Kudrnová

………………………………

Ověřovatelé zápisu:

………………………………

..……………………………...
V Chotovicích 17.10. 2022

