Obec Chotovice

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice
konaného dne 30.05.2019 v 18 hodin
Zasedací číslo

3/2019

Datum

30.05.2019

Přítomni

Dle prezenční listiny

Jednání řídil

Petr Vrba

Ověřovatelé zápisu

Václav Horyna a Milan Tichý

Program jednání

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Zahájení
Volba orgánů jednání
Schválení programu jednání
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018, Závěrečného
účtu a Účetní uzávěrky obce za rok 2018
Rozpočtové změny č. 2 - 2019
Směrnice obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla
postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou
Záměr pronájem pozemku 329
Záměr prodej zahrádky
Věcné břemeno - povolení ke stavbě NN - IV12-4017196 CL_Nový Bor, ppč.2001/23, nové
kNN
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi obcí a členem zastupitelstva obce
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Sociální automobil Kompakt s.r.o. – Žádost o
příspěvek
Diskuze

Obec Chotovice
Přítomno je: 7 členů zastupitelstva
Omluven:
Zdeněk Petrák a Radka Šlamborová
Neomluven: 0
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 Václav Horyna a Milan Tichý. Všichni tři souhlasí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 3/2019
Zuzanu Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Václava Horynu a Milana Tichého.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

2. Schválení programu:
Zahájení
Volba orgánů jednání
Schválení programu jednání
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, Závěrečného účtu a
Účetní uzávěrky obce za rok 2018
4. Rozpočtové změny č. 2/2019
5. Směrnice obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou
6. Záměr na pronájem pozemku p.č. 329
7. Záměr na prodej zahrádek
8. Věcné břemeno - povolení ke stavbě NN - IV-12-4017196 CL_Nový Bor, ppč.2001/23, nové kNN
9. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
10. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
11. Sociální automobil Kompakt s.r.o. – Žádost o příspěvek
12. Diskuze
1.
2.
3.

Obec Chotovice
Návrh na rozšíření programu:
Starosta předložil návrh na rozšíření programu o další body:
Akce: I/9 – chodník Chotovice ( křižovatka I/9)
a) Pozemky pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6
b) Věcné břemeno VO přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.31/1
c) Převod - pozemky p.č. 273/15, 273/16, 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
d) Věcné břemeno VO lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.273/1
e) Pozemek pod chodníkem – p.č. 273/18 - 2 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
f) Pozemek p.č. 273/13 – 271 m2 ostatní plocha , silnice ( zde jsou uloženy kabely VO
) (popřípadě smlouvu na uzavření Věcného břemene na VO přisvětlení, lampy a
kabel v silnici na pozemku p.č.273/13)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo program veřejného zasedání č. 2/2019.
1. Volba orgánů jednání
2. Schválení programu jednání
3. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, Závěrečného účtu a
Účetní uzávěrky obce za rok 2018
4. Rozpočtové změny č. 2/2019
5. Směrnice obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou
6. Záměr na pronájem pozemku p.č. 329
7. Záměr na prodej zahrádek
8. Věcné břemeno - povolení ke stavbě NN - IV-12-4017196 CL Nový Bor, ppč.2001/23, nové kNN
9. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
10. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
11. Sociální automobil Kompakt s.r.o. – Žádost o příspěvek
12. Akce: I/9 – chodník Chotovice ( křižovatka I/9) - LK:
a) pozemky pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6
b) Věcné břemeno VO přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.31/1
13. Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – ŘSD:
a) převod - pozemky p.č. 273/15, 273/16, 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
b) Věcné břemeno VO lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.273/1
14. Diskuze

HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

3. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Dne 28.03.2019 bylo vykonáno Krajským úřadem Libereckého kraje na obecním úřadu
v Chotovicích Závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.

Obec Chotovice
3 písm. c zákona č. 420/2004 Sb., a to:
- Starostovi a místostarostce byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem,
odměny byly vyplaceny v nižších částkách, vznikly tak nedoplatky odměn.
- Skutečný stav majetku nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních
evidencí – v podrozvahové evidenci nebylo vedeno existující zástavní právo dle výpisu
z katastru nemovitostí ve výši 900000,- Kč.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti a na odstranění zjištěných
nedostatků se již pracuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

4) Rozpočtové změny č. 2 - 2019
Rozpočtové změny navýšily rozpočet obce na straně příjmů o 496088,-Kč a na straně výdajů
o 461795,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Rozpočtové opatření (změny) č. 2 - 2019
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

5) Směrnice obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou
Pro zajištění lepší transparentnosti při prodejích a pronájmech nemovitostí vytvořil starosta
obce směrnici, která byla zkontrolována Ministerstvem vnitra, připomínky byly zapracovány
a následně byla směrnice předložena zastupitelům ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Směrnici obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla
postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou.

Obec Chotovice
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

6) Záměr na pronájem pozemku p.č. 329
Pan Bartoň Jindřich a paní Bartoňová Jana, bytem Chotovice 62, 473 01 Nový Bor projevili zájem o
pronájem pozemku p.č. 329 přilehlého k jejich nemovitostem a žádají obec o pronájem pozemku p.č.
329. V budoucnu chtějí tento pozemek odkoupit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo záměr na pronájem pozemku p.č. 329
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

7) Záměr prodej zahrádky
V předchozím volebním období došlo k přípravě pozemku nad hřbitovem, kde došlo
k rozdělení pozemku p.č. 134 na 8 částí. Pozemky jsou určené k prodeji za účelem zřízení
jednotlivých zahrádek. Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje zahrádek za
cenu 500,- Kč za m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo záměr na prodej zahrádek na nynějším p.č. 134, nad
zahrádkářskou kolonii za 500,-Kč za metr2.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
1
0

(Mráčková)

8) Věcné břemeno - povolení ke stavbě NN - IV-12-4017196 CL_Nový Bor, ppč.2001/23, nové
kNN
Datovou schránkou byla doručena Žádost o vyjádření a sdělení podmínek k záměru stavby
investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. pro realizaci přípojky NN pro nové odběrné místo na

Obec Chotovice
pozemku p.č.360/3 k.ú. Chotovice u Nového Boru. Na pozemku má majitel záměr výstavby
výrobního areálu ARTIFEX, s.r.o. Jelikož se záměr neslučuje s platným územním plánem
doporučuje se záměr zamítnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice nesouhlasí s navrženou stavbou na daném místě z důvodu
rozporu s platným Územním plánem obce Chotovice.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Horyna)

9) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce –
Zaměstnání zastupitelů
Aby obec ušetřila finanční prostředky, rozhodla se využít služeb občanů a zastupitelů
k pracovním činnostem v obci při zajištění zejména údržby komunikací, zpracování dřeva
apod. Aby byly naplněny zákonné povinnosti schválilo zastupitelstvo obce možnost pracovní
činnosti a uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít
dohodu o provedení práce se zastupitelem:
a) Zdeněk Petrák – DPP na zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v
místní hospodě.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

b) Milan Tichý – DPP na zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní
hospodě.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Tichý – před hlasováním upozornil na možný střet zájmů)

Obec Chotovice
c) Václav Horyna – DPP na zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v
místní hospodě.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Horyna – před hlasováním upozornil na možný střet zájmů)

d) Michal Jankuj – DPP na zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní
hospodě.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
1

(Jankuj – před hlasováním upozornil na možný střet zájmů)

e) Radka Šlamborová – DPP na úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

10) Revokace bodu číslo 3 tohoto zápisu.
Starosta žádá o revokaci usnesení bodu číslo 3 a následně o jeho nové schválení v jiném
znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice revokuje usnesení bodu č.3 tohoto jednání ve znění:
Zastupitelstvo obce Chotovice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

Obec Chotovice
11) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, Závěrečného
účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018.
Starosta informoval o změně oproti původnímu usnesení. Nebyly vzneseny žádné dotazy
ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Závěrečný účet a Účetní uzávěrku za rok 2018 bez
výhrad a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0

12) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Obci byla doručena Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. Žádají o příspěvek ve výši 2000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na podporu provozu Linky
bezpečí, z.s.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

0
7
0

13) Sociální automobil Kompakt s.r.o. – Žádost o příspěvek
Obec byla oslovena s žádostí o příspěvek na nový sociální automobil ve výši 5000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč na sociální automobil
firmě Kompakt spol. s r.o., se sídlem Jana Opletala 683/5, 290 01 Poděbrady 3, IČO: 495
51 027.
Hlasování
Pro Proti - 6
Zdržel se – 1 (Vrba)

Pan Jankuj se omluvil v čase 18:55 hodin a opustil veřejné zasedání.

Obec Chotovice
14) Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) - LK
Schválení ZO žádosti obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvou – níže
uvedených pozemků v katastrálním území Chotovice u Nového Boru s Libereckým krajem:
a) pozemky pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6
b) Věcné břemeno VO přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.31/1

14 a) pozemky pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6
Návrh usnesení:
ZO schvaluje žádosti obce Chotovice o bezúplatný převod - Darovací smlouvou - pozemků
pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6 v katastrálním území Chotovice u Nového
Boru. Vlastník Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

14 b) Věcné břemeno VO přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.31/1
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni VO, přisvětlení, lampy a kabel v silnici na
pozemku p.č. 31/1 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. Vlastník Liberecký kraj,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 - vymezení VB je obsahem geometrického plánu
č. 481-198/2017 ze dne 6.10.2017, potvrzen KÚ pod číslem: PGP-1005/2017-501 dne
11.10.2017
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

15) Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – ŘSD:
Schválení ZO žádosti obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvou – níže
uvedených pozemků v katastrálním území Chotovice u Nového Boru s ŘSD ČR, Správa
Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1:
a) převod - pozemky p.č. 273/15, 273/16, 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
b) Věcné břemeno VO lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.273/1

Obec Chotovice
15 a) převod - pozemky p.č. 273/15, 273/16, 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
Návrh usnesení:
ZO schválilo žádost obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvou – níže
uvedených pozemků v katastrálním území Chotovice u Nového Boru, vlastník ŘSD ČR, Správa
Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1:
převod pozemků: p.č. 273/15, p.č. 273/16, p.č. 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

15 b) Věcné břemeno VO lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.273/1
Návrh usnesení:
ZO schválilo žádost obce Chotovice uzavření Smlouvy o věcném břemeni VO, přisvětlení,
lampy a kabel v silnici na pozemku p.č. 273/1 v katastrálním území Chotovice u Nového
Boru. Vlastník ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

6
0
0

16) Diskuze
Starosta informoval o Podnětu pro kontrolní výbor: Návrh závěrečného účtu 2018 - Věcné dary
Dne 28.05.2019 zaslal Ing. Hlinka podnět pro kontrolní výbor ve věci „Návrh závěrečného účtu
2018 - Věcné dary“. Byli prodiskutovány poplatky za odpady a psi, stejně jako změna
v obdarovávání jubilantů.

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:11hod.

Obec Chotovice
Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání
dne 30.05.2019
přijalo následující usnesení:
3/2019/1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 3/2019 Zuzanu Mráčkovou
a ověřovateli daného zápisu Václava Horynu a Milana Tichého.
3/2019/2 - Schválení programu
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo program veřejného zasedání č. 3/2019.
3/2019/3 - Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Zastupitelstvo obce Chotovice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018.
3/2019/4 - Rozpočtové změny č. 2 - 2019
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Rozpočtové opatření (změny) č. 2 - 2019
3/2019/5 - Směrnice obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu
nemovitostí obálkovou metodou
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Směrnici obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla
postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou.
3/2019/6 - Záměr na pronájem pozemku p.č. 329
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo záměr na pronájem pozemku p.č. 329
3/2019/7 - Záměr prodej zahrádky
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo záměr na prodej zahrádek na nynějším p.č. 134, nad
zahrádkářskou kolonii za 500,-Kč za metr2.
3/2019/8 - Věcné břemeno - povolení ke stavbě NN - IV-12-4017196 CL_Nový Bor,
ppč.2001/23, nové kNN
Zastupitelstvo obce Chotovice nesouhlasí s navrženou stavbou na daném místě z důvodu
rozporu s platným Územním plánem obce Chotovice.
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce –
Zaměstnání zastupitelů:
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Zdeněk Petrák – DPP na zpracování
dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/b - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Milan Tichý – DPP na zpracování dřeva,
úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.

Obec Chotovice
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Václav Horyna – DPP na zpracování
dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Michal Jankuj – DPP na zpracování dřeva,
úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Radka Šlamborová – DPP na úklid,
zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/10 - Revokace bodu číslo 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Chotovice revokuje usnesení bodu č.3 tohoto jednání ve znění:
Zastupitelstvo obce Chotovice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018.
3/2019/11 - Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018,
Závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Závěrečný účet a Účetní uzávěrku za rok 2018 bez
výhrad a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
3/2019/12 - Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na podporu provozu Linky
bezpečí, z.s. (Bylo zamítnuto - nebylo schváleno)
3/2019/13 - Sociální automobil Kompakt s.r.o. – Žádost o příspěvek
Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na podporu provozu Linky
bezpečí, z.s. (Bylo zamítnuto - nebylo schváleno)
3/2019/14/a - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – LK: pozemky pod
chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6
ZO schvaluje žádosti obce Chotovice o bezúplatný převod - Darovací smlouvou - pozemků
pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6 v katastrálním území Chotovice u Nového
Boru. Vlastník Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
3/2019/14/b - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – LK: pozemky pod
chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6: Věcné břemeno VO přisvětlení, lampy a kabel
v silnici na pozemku p.č.31/1
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni VO, přisvětlení, lampy a kabel v silnici na
pozemku p.č. 31/1 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. Vlastník Liberecký kraj, se
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 - vymezení VB je obsahem geometrického plánu č.
481-198/2017 ze dne 6.10.2017, potvrzen KÚ pod číslem: PGP-1005/2017-501 dne
11.10.2017
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3/2019/15/a - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – ŘSD: převod - pozemky p.č.
273/15, 273/16, 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru
ZO schválilo žádost obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvou – níže
uvedených pozemků v katastrálním území Chotovice u Nového Boru, vlastník ŘSD ČR, Správa
Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1: převod pozemků: p.č. 273/15, p.č. 273/16, p.č.
273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
3/2019/15/b - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – ŘSD: Věcné břemeno VO
lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.273/1
ZO schválilo žádost obce Chotovice uzavření Smlouvy o věcném břemeni VO, přisvětlení,
lampy a kabel v silnici na pozemku p.č. 273/1 v katastrálním území Chotovice u Nového
Boru. Vlastník ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1.

