
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

26. 07. 2021 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ 

 
Přítomni: Sádecký J., Boštík P., Buben J., Nováková D., Vích P., Kudrnová M., Vopařilová S., 

Švec P., 

 

Hosté:  

Omluveni:  

 

1. Podepsání smlouvy o dotaci z POV – podpora pořízení ÚP  

2. Podepsání VP smlouvy s městem Litomyšl – měření rychlosti  

3. Prodej části parcely 94/1 v kú obce Chotovice  

4. Žádost Spolku přátel Růžového paloučku o příspěvek 

5. Neoprávněné užívání obecních pozemků 

6. Různé 

 

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 Dagmar Nováková. 

 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2 

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

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

 

4. Podepsání smlouvy o dotaci z POV – podpora pořízení ÚP 

Proběhlo seznámení se smlouvou o dotaci z POV 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora 

pořízení územních plánů a pověřilo starostku podpisem této smlouvy 

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

  

5. Podepsání VP smlouvy s městem Litomyšl – měření rychlosti  
Proběhlo seznámení se smlouvou 

Zastupitelstvo obce neschválilo podepsání Veřejnoprávní smlouvy č.01/2021/MP a pověřilo 

starostku jednáním o podmínkách smlouvy 

Výsledek hlasování: 3 hlasů pro, 5 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

6. Prodej části parcely 94/1 v k.ú. obce Chotovice 

Proběhlo seznámení žádosti o odkup    

Usnesení č. 5  

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku - části parcely 94/1 v k.ú. obce Chotovice dle 

přiloženého zákresu, o výměře cca 75m2. Výměra bude upřesněna geometrickým 

zaměřením za přítomnosti zástupce obce. Cena 150,- Kč za m2. 



Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlasů se zdrželo 

 

7. Žádost Spolku přátel Růžového paloučku o dar  

Proběhlo seznámení se žádostí  

Usnesení č. 6  

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání darovací smlouvy Spolku přátel Růžového 

paloučku o poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč 

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

 

8. Neoprávněné užívání obecních pozemků   

Proběhlo jednání o neoprávněném užívání obecních pozemků. Občané budou obesláni dopisem   

k nápravě.   

 

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 26. 07. 2021 


