
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

31.08. 2020 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ 

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

Nováková D., Švec P., Buben J., Vích P., 

 

Hosté:  

Omluveni:  

 

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele  

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z POV ve výši 12 000,- Kč - ,,Příspěvek na provoz prodejny´´ 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z POV – investiční dotace ve výši 80 000,- Kč - „Rekonstrukce 

stropu na sále v obecním domě´´ 

6. Rozpočtové opatření č.2 – viz. příloha 

7. Měření rychlosti – možnost zapojit se v rámci Mikroregionu 

8. Defibrilátor – možnost nákupu 

9. Vyhláška o využívání obecních pozemků  

10. Různé: Účelový příspěvek MAS 26 785,- Kč - Revitalizace naučné stezky u kostela,  

Studie- byty škola, vestavba klubovna, nákup pozemků – silnice, ZD a Čermákovi,  

Územní plán 

 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: 8 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 Švec P., pan Boštík P., 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdržel 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z POV - ,,Příspěvek na provoz prodejny´´ 

Proběhlo seznámení se smlouvou o poskytnutí dotace z POV ve výši 12 000,- Kč – „Příspěvek na 

provoz prodejny´´ 

Usnesení č.3 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z POV ve 

výši 12 000,-Kč - Příspěvek na provoz prodejny 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z POV – investiční dotace ve výši 80 000,- Kč - 

„Rekonstrukce stropu na sále v obecním domě´´ 

Proběhlo seznámení se smlouvou o poskytnutí dotace z POV investiční dotace ve výši 80 000,-

Kč – „Rekonstrukce stropu na sále v obecním domě´´ 



Usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z POV – 

investiční dotace ve výši 80 000,- Kč - „Rekonstrukce stropu na sále v obecním domě´´  
   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2  – viz příloha 

Proběhlo seznámení s návrhem rozpočtového opatření 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2  – viz příloha 

   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

7. Měření rychlosti – možnost zapojit se v rámci Mikroregionu 

Proběhlo seznámení s možností zapojit se do měření rychlosti v rámci regionu 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schválilo možnost zapojit se v rámci Mikroregionu do 

automatizovaného měření rychlosti na obou vjezdech  do obce na silnici č.358 

   Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlasů se zdrželo 

 

8. Defibrilátor – možnost nákupu 

Proběhlo seznámení s možností nákupu defibrilátoru. Obecní zastupitelstvo se dohodlo uspořádat 

školení o poskytnutí první pomoci na podzim tohoto roku. 

    

9. Vyhláška o využívání obecních pozemků  

Proběhla debata o potřebě vzniku Vyhlášky o využívání obecních pozemků. Obecní 

zastupitelstvo zvážilo dále využití stávajících možností, např. Výzvy ke zdržení se 

neoprávněného užívání cizího pozemku, případné možnosti uzavření nájemní smlouvy na užívání 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schválilo Výzvu ke zdržení se neoprávněného užívání cizího pozemku, 

která bude doručena občanům kteří neoprávněně užívají obecní pozemky 

   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

10.  Nákup pozemků – silnice k Příluce 

Proběhlo seznámení s požadavkem majitelů pozemků p.p.č. 463/5 a 463/3 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostku jednáním o směně pozemků p.p.č. 463/5 a 463/3 za 

obecní pozemek – část parcely 312/15 

   Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

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

 

 

V Chotovicích 31.08. 2020 


