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ZÁPIS 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice 
konaného dne 26.02.2019 v 18 hodin 

 

Zasedací číslo 2/2019 

Datum 26.02.2019 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Jednání řídil Petr Vrba 

Ověřovatelé zápisu Milan Tichý, Václav Horyna 

Program jednání 1) Zahájení a volba orgánů jednání 
2) Program jednání 
3) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 1. 

2019 
4) Rozpočtové změny č. 1/2019 
5) Pronájem části pozemku 133/79 
6) Prodej pozemku p. č. 282/17 
7) Diskuze 

 

 
 
 
    
 

 
 

Přítomno je: 7 členů zastupitelstva 
Omluven:  Václav Horyna, Ing. Ota Pour 
Neomluven:  

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin 
 
     

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Na zapisovatelku zápisu byla navržena Zuzana Mráčková  

a na ověřovatele zápisu Zdeňka Hošnová a Radka Šlamborová. Všichni tři souhlasí. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 2/2019 

Zuzanu Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Zdeňku Hošnovou a Radku Šlamborovou.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

2) Schválení programu: 

1. Zahájení a volba orgánů jednání 
2. Program jednání 
3. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2019 
4. Rozpočtové změny č. 1/2019 
5. Pronájem části pozemku 133/79 
6. Prodej pozemku p. č. 282/17 
7. Diskuze 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání č. 2/2019. 
 
HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 
 

3) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2019 
 

Dne 14. 1. 2019 došel podnět datovou schránkou na šetření kontrolního výboru ve věci:  
„Podnět pro kontrolní výbor – Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 6.3.2018“ 

Jelikož občanům nepřísluší úkolovat kontrolní výbor, zařadil starosta tento návrh na 
minulém jednání zastupitelstva, které následně kontrolní výbor pověřilo. 
Kontrolní výbor věc prošetřil dne 29.1.2019, KV neshledal žádné porušení zákona ani 
nedodržení vyhlášek a nebyly zjištěny žádné finanční škody. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 
29.1.2019. 
 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 
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4) Rozpočtové změny č. 1 - 2019 
V rozpočtu na rok 2019 byl na položce 4112 schválen příspěvek na výkon státní správy ve 
výši 60.900,- Kč. Dne 10.1.2019 přišel skutečný stav rozpočtu od Libereckého kraje. Z tohoto 
důvodu je nutné navýšit položku 4112 o 4.500,- Kč. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové změny č. 1 - 2019  
 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 
 
5) Pronájem části pozemku 133/79 

 
Na jednání zasedání zastupitelstva č. 1-2019 byl schválen záměr na pronájem pozemku p.č. 
133/79. O pozemek projevil zájem pan Prchal bytem Česká Lípa. Pan Prchal po projednání návrhu 
smlouvy s podmínkami souhlasí. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku p.č. 133/79 panu Vojtěchu 
Prchalovi, bytem Česká Lípa a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 
 

6) Prodej pozemku p. č. 282/17 
Dne 15.12.2017 odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání č. 9/2017 prodej pozemku 
paní Boženě Libenské. Zájemce o pozemek nyní odstupuje od dohody a o pozemek již nemá 
zájem. Jelikož schválení záměru prodeje daného pozemku proběhlo již v roce 2017, 
navrhujeme znovu tento záměr zveřejnit. 
O pozemek do této doby projevilo zájem více zájemců. Aby byl další prodej transparentní, 
navrhuje starosta, aby se v tomto případě postupovalo tak, že bude vyhlášeno výběrové 
řízení, určí se výběrová komise, která následně vybere nejvyšší nabídku.  
Výběrové řízení proběhne na jednom z příštích zasedání zastupitelstva obce tzv. obálkovou 
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metodou. 
 

 
Návrh usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 282/17 

 
HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 

b) Zastupitelstvo obce schválilo způsob prodeje v případě více zájemců výběrovým řízením tzv. 
obálkovou metodou. 

 
HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 

7) Diskuze 
Starosta na dotaz informoval o systému vydávání Chotovin, zveřejňování zápisů ze zasedání a o 
hospodaření a plánech hospody. Starosta dále informoval o kůrovci a těžbě dřeva samovýrobou. 
 
 

 
 

 

 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:31 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání 

dne 26.02. 2019 

přijalo následující usnesení: 

 

2/2019/1 - Volba orgánů jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 2/2019 Zuzanu 
Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Zdeňku Hošnovou a Radku Šlamborovou. 
 
2/2019/2 - Schválení programu: 

Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání č. 2/2019. 

 

2/2019/3 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2019 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 29.1.2019. 
 

2/2019/4 - Rozpočtové změny č. 1 – 2019 

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové změny č. 1 - 2019 

 
2/2019/5 - Pronájem části pozemku 133/79 

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č. 133/79 panu Vojtěchu 

Prchalovi, bytem Česká Lípa a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

 

2/2019/6a - Prodej pozemku p. č. 282/17 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 282/17 
 

2/2019/6b - Prodej pozemku p. č. 282/17 

Zastupitelstvo obce schválilo způsob prodeje v případě více zájemců výběrovým 
řízením tzv. obálkovou metodou. 
 

 
 
 


