
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

27.06. 2022 v 19: 00 hodin v kanceláři OÚ 

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

 

Hosté: p. Čejka 

Omluveni: Vích P., 

 

1. Dodatek ke smlouvě AVE 

2. Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Nové Hrady, hřbitov 

3. Dodatek ke smlouvě s p. Kovářovou 

4. Rozpočtové opatření  

5. Údržba veřejných prostranství, úklid Obecního domu 

6. Různé  

 

 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: 7 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 P. Švec, pan P. Boštík 

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

 

4. Dodatek ke smlouvě AVE 

Proběhlo seznámení s dokumenty - dopis AVE, Dodatek  

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Dodatku č. 15 ke smlouvě č. 

S/05001085/056000148/001/2008na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo 

  

5. Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Nové Hrady - hřbitov  

Proběhlo seznámení s dokumentem 

Usnesení č. 4  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy, Smlouvy o zřízení věcných 

břemen /služebnosti/, Smlouvy o zřízení zákazu zcizení věci – mezi Římskokatolickou 

farností Nové Hrady a obcí Chotovice – na parcelu č. 226/2 – ostatní plocha- pohřebiště 

v katastrálním území obce Chotovice   

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

 

6. Dodatek ke smlouvě s p. Kovářovou   
Proběhlo seznámení s dodatkem, obec obdržela dotaci z  Pardubického kraje ve výši 34 000,- 



Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě s p. Kovářovou na navýšení příspěvku 

na provoz prodejny o 20 000,- Kč 

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

 

7. Rozpočtové opatření č.1 

Proběhlo seznámení s rozpočtovým opatřením č.1 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1 

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

 

8. Údržba veřejných prostranství, úklid Obecního domu 
Byly podány informace o řešení údržby a úklidů, předávání a přebírání Obecního domu 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce se starostkou paní Marií 

Kudrnovou, na předávání a přebírání Obecního domu při pronájmech, za 130,- Kč za 

hodinu. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlasů se zdrželo 

 

9. Upřesnění kupní smlouvy pozemkové parcely 420/18, s panem Dominikem 

Sádeckým – čl. IV Podmínky prodeje. 
Tato kupní smlouva byla schválena na zasedání obecního zastupitelstva obce Chotovice 17.5. 

2021 usnesením č.8 Byl projednán a upřesněn článek IV podmínky prodeje - příloha 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění článku IV Podmínky prodeje v Kupní smlouvě se 

zřízením předkupního práva s věcnými účinky a výhrady zpětné koupě s věcnými účinky 

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlasů proti, 1 hlasů se zdrželo 

 

 

 

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 27.06. 2022 

 


