
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

21. 3. 2022  v 19. 00 hodin v kanceláři  Obecního úřadu 

 
Přítomni: Sádecký J., Kudrnová M., Buben J., Vích P. Švec P., P. Boštík 

Omluveni : Nováková D., Vopařilová S. 

Hosté : L. Severa, L. Sokol 

 

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Ţádost N. Sokolové o dočasné vyuţití obecního pozemku 

5. Ţádost pana Severy o směnu pozemků 

6. Ţádost bratrů Kudrnových o zřízení přístupu k pozemku 

7. Dary na rok 2022 

8. Předání hasičské klubovny 

9. Vyuţití bytu v bývalé škole 

10. Různé 

 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloţený návrh programu jednání., jeho rozšíření o ţádost 

N. Sokolové na dočasné uţívaní obecního pozemku. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo 

2. Určení zapisovatele 

Byla určena zapisovatelka Marie Kudrnová. 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrţeni ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Švec P., P. Vích 

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdrţel 

 

4. Ţádost N. Sokolové o dočasné vyuţívaní obecního pozemku 

N: Sokolová zdůvodnila svoji ţádost – dočasné uskladnění stavebního materiálu na paletách po 

dobu výstavby rodinného domu. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné,dočasné uţívání části parcely 43/5 – Hlavátka 

horní část kolem komunikace za účelem uskladnění stavebního materiálu na paletách po 

dobu stavby, na nezbytně nutnou dobu, s ohledem na zeleň a s podmínkou udrţování 

pořádku a uvedení místa do původního stavu. 

Výsledek hlasování : 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdrţel se 

 

5. Ţádost pana Severy o směnu pozemků 

Byla předloţena a objasněna ţádost na základě mapky. Proběhla diskuse, směna přední 

předzahrádky směrem do návsi nebude předmětem směny. 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecních pozemků p.č. 508/15 o výměře 53 m2 a 

508/14 o výměře 13 m2 za pozemky p. Severy p.č. 49/4 o výměře 16 m2 a 49/3 o výměře 49 

m2  dle předloţeného náčrtu a geometrického plánu. 



     Výsledek hlasování : 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrţel s 

6. Ţádost bratrů Kudrnových o zřízení přístupu k pozemku 

Proběhlo seznámení se záměrem ţádosti, náčrtem situace 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření části lesa nad č.p. 53 v šířce 4 m a délce cca 30 m  

po geometrickém zaměření a změnu této části na komunikaci, vše na náklady ţadatelů. 

     Výsledek hlasování : 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrţel se 

 

7. Dary na rok 2022 
Proběhlo seznámení s jednotlivými ţádostmi. 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující dary :  

Prodejna p. Kovářová – 30 000,-, Výměnný fond knihoven 500,-, Včelaři 1 000,- 

Charita 5 000,- , Domov pod Kuňkou – 3 000,-, Záchranná stanice Pasíčka 1 000,- 

     Výsledek hlasování : 6 hlasů pro, 0 proti, 0 zdrţel se 

 

8. Zastupitelstvo obce předává k uţívání Hasičskou klubovnu, zodpovědné osoby :  

D. Severa, N. Sokolová, J. Sokol. Obec  pořídí vybavení : lednice, mikrovlnná 

trouba, rychlovarná konvice, ostatní vybavení – nádobí atd. si hasiči pořídí sami. 
 

9. Vyuţití bytu v bývalé škole 

Byl předloţen návrh na zprovoznění bytu za účelem jeho poskytnutí uprchlíkům z Ukrajiny. 

Usnesení č. 6 : Zastupitelstvo obce schvaluje zprovoznění bytu a jeho poskytnutí 

uprchlíkům z Ukrajiny. 

 

Výsledek hlasování . 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů zdrţel se  

 

Zapsala:  Marie Kudrnová 

 

Ověřovatelé zápisu :  

 

 

 


