
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

19.04.2021 v 19. 30 hodin v kanceláři OÚ 

 
Přítomni: Sádecký J., Boštík P., Nováková D., Švec P., Vích P., Kudrnová M., Vopařilová S.,  

 

Hosté:  

Omluveni: Buben J., 

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Zadání Územního plánu obce Chotovice 

5. Smlouva o budoucí smlouvě kupní  

6. Smlouva o budoucí směně pozemků  

7. Dodatek č. 13 ke smlouvě č S/05001085/056000148/001/2008 na zajištění odvozu tuhého 

komunálního odpadu 

8. Prodej parcely 420/2 v kú obce Chotovice  

9. Provozní řád Obecního domu – vybírání záloh  

10. Různé 

 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: 7 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 Sádecký J., pan Švec P.,, 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

4. Zadání Územního plánu obce Chotovice  

Proběhlo seznámení se zadáním Územního plánu obce Chotovice   

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Chotovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) stavebního 

zákona, projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona 

zadání územního plánu Chotovice v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.   

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě kupní  

Proběhlo seznámení se Smlouvou o budoucí smlouvě kupní uzavřené v souladu s ust. §1785 a 

§2128 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účastníci Radka Svobodová a obec 

Chotovice  

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 

uzavřené v souladu s ust. §1785 a §2128 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 



Účastníci Radka Svobodová a obec Chotovice, a pověřuje starostku obce Marii Kudrnovou 

k podpisu této smlouvy 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

6. Smlouva o budoucí směně pozemků  

Proběhlo seznámení se Smlouvou o budoucí směně pozemků uzavřené v souladu s ust. §1785 a 

§2184 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Účastníci Zemědělské družstvo Dolní 

Újezd a obec Chotovice  

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo uzavření Smlouvy o budoucí směně pozemků 

uzavřené v souladu s ust. §1785 a §2184 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Účastníci Zemědělské družstvo Dolní Újezd a obec Chotovice, a pověřuje starostku obce 

Marii Kudrnovou k podpisu této smlouvy 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

7. Dodatek č. 13 ke smlouvě č S/05001085/056000148/001/2008 na zajištění odvozu 

tuhého komunálního odpadu  

Proběhlo seznámení s Dodatkem č.13 ke smlouvě č S/05001085/056000148/001/2008 na 

zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schválilo Dodatku č. 13 ke smlouvě č S/05001085/056000148/001/2008 

na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu, a pověřuje starostku obce Marii 

Kudrnovou k podpisu této smlouvy    

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

8. Provozní řád Obecního domu – vybírání záloh  

Proběhlo seznámení s návrhem úpravy Provozního řádu Obecního domu – vybírání záloh – 

místní 1 200,- Kč, cizí 4 000,- Kč při rezervaci, vyplnění Žádosti o pronájmu 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh úpravy Provozního řádu Obecního domu – vybírání 

záloh – místní 1 200,- Kč, cizí 4 000,- Kč při rezervaci, vyplnění Žádosti o pronájmu     

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel 

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 19. 04. 2021 


