
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

08.06. 2020 v 19. 00 hodin na sále OD 

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

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

 

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

5. Závěrečný účet obce za rok 2019 

6. Účetní závěrka za rok 2019 

7. Rozpočtové opatření č.1 

8. Žádost o odkup části parcely 420/1 

9. Žádost o odkup části  parcely 223/2 

10. Vyhláška o užívání obecních pozemků 

11. Různé 

 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva. Byl doplněn bod č. 9  

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 

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

 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Sádecký, Nováková 

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

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

Proběhlo seznámení se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

Usnesení č.3 

Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2019 

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

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2019 

Proběhlo seznámení se závěrečným účtem obce za rok 2019 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2019 a to bez výhrad 

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

 

 

 



 

                6. Účetní závěrka za rok 2019 

Usnesení č.5  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chotovice za rok 2019 

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

 

7. Rozpočtové opatření č.1 

Proběhlo seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1 

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

 

8. Žádost o odkup části parcely 420/1 

Proběhlo seznámení se záměrem odkoupení části parcely 420/1 pro budoucí stavby rodinných 

domů. Kvalita parcel je různá. Je třeba ještě jednat s majiteli. 

 

9. Žádost o odkup části  parcely 223/2 

Proběhlo seznámení s žádostí, byly předloženy nákresy budoucí stavby na zmiňované parcele 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části parcely 

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

 

10. Vyhláška o užívání obecních pozemků. 

Bylo konstatováno, že  přibývá případů, kdy občané svévolně ukládají na obecní pozemky 

nejrůznější materiály a vzniká tak nepořádek. 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce pověřuje  starostku přípravou Vyhlášky  o užívání obecních pozemků 

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

 

11. Různé : Informace o těžbě kůrovcového dřeva 

              Informace o rezignaci pana J. Sokola na funkci místostarosty i zastupitele 

 

 

Zapsala:  Marie Kudrnová 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 10.6. 2020 


