
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

15.02.2021 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ 

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

 

Hosté:  

Omluveni: J., Kudrnová., Vopařilová S.,  

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Projednání zadání Územního plánu obce Chotovice 

5. Pověření pořizovatele zpracováním návrhu zadání 

6. Odprodej obecního pozemku parc. č. 4/3 

7. Rozpočet obce 2021 

8. Střednědobý výhled 2022-2024 

 

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 Dagmar Nováková. 

 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: pan Boštík P., pan Švec P.,, 

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

 

4. Zadání Územního plánu obce Chotovice  
Proběhlo seznámení s potřebou zadání územního plánu obce Chotovice 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Chotovice podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení územního plánu obce Chotovice a určilo 

starostku obce Marii Kudrnovou jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem 
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

5. Pověření pořizovatele zpracováním návrhu zadání  

Proběhlo seznámení s pověřením pořizovatele zpracováním návrhu zadání 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Chotovice pověřuje pořizovatele zpracováním návrhu zadání. 

Zastupitelstvo obce Chotovice žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního 

plánování, oddělení úřadu územního plánování v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona o pořízení územního plánu obce Chotovice 

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

6. Odprodej obecního pozemku parc. č. 4/3 



Proběhlo seznámení s žádostí o odprodej – předáno k dalšímu projednání 

 

 

7. Rozpočet obce na rok 2021 

Proběhlo seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2021 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2021 dle přílohy 

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

 

8. Střednědobý výhled 2022-2024 

Proběhlo seznámení se Střednědobým výhledem 2022-2024 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled 2022-2024 dle přílohy 

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

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 15. 02. 2021 


