
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

13. 12. 2021 v 19. 00 hodin na sále  Obecního domu 

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

Omluveni : Švec P., Nováková D.  

Hosté : D. Severa 

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Volba inventarizační komise 

5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2022 

6. Směna pozemků 

7. Podání žádosti o dotaci z POV 

8. Žádost hasičů – podání žádosti o dotaci 

9. Vyhlášky 

10. 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: Vopařilová S., Buben J. 

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

 

4. Volba inventarizační komise 
Byli navrženi členové komise 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení : předseda J. Sádecký, 

členové : P. Švec, J. Buben 

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

 

5. Schválení rozpočtového provizoria 

Proběhlo seznámení s nutností rozpočtového provizoria 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2022 ve výši 1/12 

rozpočtu roku 2021 a to v příjmové i výdajové části 

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

 

 

 

 



 

6. Směna pozemků 

Proběhlo seznámení s geometrickým plánem. Obec vymění soukromý pozemek pod místní 

komunikací za pozemek před stodolou občana ve stejném rozměru. 

Usnesení č. 5  

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatnou výměnu pozemku parcelní číslo 1/3 o výměře 

24m2 p. Pulkrábka  za pozemek parcelní č. 508/11 o výměře 24 m2 vydělený z obecní 

parcely 508/1 

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

 

7. Podání žádosti o dotaci z POV Pa kraje  

Proběhla diskuse o možných opravách obecního majetku. Byla navržena oprava komunikace nad 

Obecním domem směrem k obecní stodole, její zpevnění, vybudování parkovacích míst před 

kanceláří OÚ podél této cesty 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do POV dotační titul 1 – rekonstrukce 

komunikace a výstavba parkoviště. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním této 

žádosti. 

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

 

8. Podání žádosti o dotaci z Pa kraje – Podpora jednotek SDH 

Pan D. Severa předložil žádost, seznámil s vozidlem vytipovaným ke koupi. Stávající vozidlo by 

se v případě schválení dotace prodalo. 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora jednotek SDH 

Pa kraje ve výši 154 000,-, zastupitelstvo obce  pověřuje starostku podáním této žádosti 

Výsledek hlasování : 5 hlasů pro, 1 proti, 0 zdržel se  

 

9. Obecně závazná vyhláška obce Chotovice č. 1/2021,o stanovení systému 

odpadového hospodářství 

Došlo k seznámení s touto vyhláškou 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chotovice č. 1/2021,o 

stanovení systému odpadového hospodářství 

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

 

10. Obecně závazná vyhláška obce Chotovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

Došlo k seznámení s touto vyhláškou, navrženo zvýšení poplatku na 600 Kč, ostatní parametry 

zůstaly stejné 

Usnesení č. 9  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chotovice č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

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

 

Různé : probíhají dokončovací práce na hasičské klubovně, obracení dopravních  značek zajistí 

zastupitelé vlastními silami, příprava Zpravodaje  

 

Zapsala m. Kudrnová 

Ověřovatelé zápisu :  

V Chotovicích dne 17.12. 2021 



 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

Ověřovatelé zápisu:    ………………………………   ……………………...……... 

 

 

V Chotovicích 30.12.2019 


