
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

14. 06. 2021 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ 

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

 

Hosté:  

Omluveni: Švec P. 

 

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2020 

2. Účetní závěrka za rok 2020 

3. Územní plán – informace 

4. Smlouva o budoucí směně se ZD Dolní Újezd 

5. Vytvoření pracovního místa – veřejně prospěšné práce 

6. Řád pohřebiště 

7. 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: paní Vopařilová S., pan Buben J., 

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

 

4. Závěrečný účet obce za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2020  

Proběhlo seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a 

závěrečným účtem obce za rok 2020 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

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

5. Účetní závěrka obce za rok 2020 

Proběhlo seznámení s učetní závěrkou 

Usnesení č. 4 :  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chotovice za rok 2020 

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

 

6. Územní plán – informace  

Proběhlo seznámení s probíhajícími pracemi na územním plánu. 

 



7. Smlouva o budoucí směně se ZD Dolní Újezd  
Proběhlo seznámení s návrhem Smlouvy o budoucí směně se ZD Dolní Újezd 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schválilo podepsání Smlouvy o budoucí směně pozemků se ZD Dolní 

Újezd v poměru 1:3 

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

 

8. Vytvoření pracovního místa – veřejně prospěšné práce   
Od 1. 7. 2021 bude vytvořeno pracovní místo – veřejně prospěšné práce    

 

9. Řád pohřebiště    
Proběhlo seznámení s návrhem řádu pohřebiště 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh Řádu pohřebiště     

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

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 14. 06. 2021 


