Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného
20. 09. 2021 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ
Přítomni: Sádecký J., Kudrnová M., Boštík P., Švec P., Vích P., Buben J.
Omluveni: Vopařilová S., Nováková D.
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Schválení programu
Určení zapisovatele
Zvolení ověřovatelů zápisu
Rozpočtové opatření č. 2
Veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl – měření rychlosti
Veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl – přestupky, sociálně právní ochrana dětí
Smlouva o dílo – Studie – Nakládání se splaškovými vodami v obci Chotovice
Různé

1. Schválení programu
Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
2. Určení zapisovatele
Byla určena zapisovatelka Marie Kudrnová
3. Zvolení ověřovatelů zápisu
Byli navrženi ověřovatelé zápisu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: pan Sádecký J.., pan Vích P.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel
4. Rozpočtové opatření č.2
Proběhlo seznámení s jednotlivými položkami
Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2 dle přílohy
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
5. Veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl
Proběhlo seznámení s návrhem smlouvy. Městská policie bude provádět měření rychlosti
přenosným radarem nebo automatizovaným technickým prostředkem bez obsluhy, odchyt volně
pobíhajících zvířat.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření VP smlouvy č. 01/2021/MP s městem Litomyšl
Výsledek hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel

6. Veřejnoprávní smlouva s Městem Litomyšl – přestupky, sociálně právní ochrana
dětí
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Chotovice konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně
vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku :
a/ projednávání přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce Chotovice ve svém
správním obvodu,
b/ výkonu státní správy svěřené obci Chotovice zákonemč 359/1999 Sb. , o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Chotovice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na dobu
neurčitou.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel
7. Smlouva o dílo
Proběhlo seznámení s obsahem a upřesněním smlouvy - ,, Nakládání se splaškovými
vodami v obci Chotovice – studie´´. Předmětem studie bude posouzení všech
dostupných variant odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci ,
včetně porovnání investičních propočtových nákladů
Usnesení č. 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo : Nakládání se splaškovými vodami
v obci Chotovice – studie´´
Výsledek hlasování : 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Různé .
V nejbližších dnech bude realizován projekt ,, Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu
Litomyšlsko´´Dojde k ozdravným řezům, vykácení nemocných stromů a nové
výsadbě. Mikroregion získal dotaci z MŽP.
Hledáme řešení, jak ulehčit obci od parkujících aut v období adventu. Odbor místního
a silničního hospodářství navrhuje umístění přechodného dopravního značení
v podvečerních hodinách – zjednosměrnění komunikace z návsi směrem na Příluku,
parkování aut po pravé straně komunikace, zachování obousměrného provozu pro
autobusy, označení míst pro výhýbání. Musí souhlasit také obec Příluka a schválit
Policie ČR.
Zapsala: Marie Kudrnová
Ověřovatelé zápisu:
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V Chotovicích 20. 09. 2021

