
 

                     Obec Chotovice 

 

ZÁPIS č. 3/2020 

z veřejného zasedání  
ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE 

 

Zasedací číslo 3/2020 

Datum 14.05.2020 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Jednání řídil Petr Vrba 

Ověřovatelé zápisu Michal Jankuj, Zdeněk Petrák 

 
Přítomno je: 7  členů zastupitelstva 
Omluven:  0  
Neomluven:  0 

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin   
 
 

1. Zahájení a volba orgánů jednání 

Starosta přivítal přítomné, prohlásil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Na zapisovatelku zápisu byla navržena Zuzana Mráčková a na ověřovatele zápisu Michal Jankuj 

a Zdeněk Petrák. Všichni tři souhlasí. Starosta sdělil, že byl ověřen zápis z předchozího jednání 

zastupitelstva, proti kterému nebyly podány žádné námitky. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 3/2020 Zuzanu 

Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Michala Jankuje a Zdeňka Petráka.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

2. Schválení programu: 

Starosta navrhl rozšíření programu o body: 

• Návratná finanční výpomoc obecní hospodě 

Zastupitelé se změnou programu souhlasí a po přečtení celého programu hlasovali o programu 

jako celku. 

 
     
 
 



 

                     Obec Chotovice 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1) Zahájení a volba orgánů jednání 

2) Schválení programu jednání 
3) Rozpočtové opatření 
4) Návratná finanční výpomoc obecní hospodě 
5) Žádost o prodej pozemku p.č. 422/1 
6) Přijetí dotace les 
7) Lesní hospodářský plán 
8) Diskuse 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program jednání č. 3/2020.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Obci byla doručena dotace na les ve výši 5.880,- Kč, dále jsou přesuny mezi položkami a z důvodu 

vládních opatření je potřeba přechodně podpořit hospodu a půjčit z obecních prostředků na další 

provoz, zejména mzdy. Prostředky ve výši 100 tis. Kč budou vráceny zpět do rozpočtu do 

31.12.2020. Vše dopodrobna vysvětlil účetní obce. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2020. Příjmy ve výši 

5.880,- Kč a výdaje ve výši 175.774,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

4. Schválení návratné finanční výpomoci obecní hospodě 

Vzhledem k vládním opatřením ohledně koronaviru COVID-19 došlo v hospodaření k finanční 

ztrátě. Aby hospoda mohla dále hospodařit, potřebuje finanční výpomoc zejména na mzdy a na 

pokrytí odpisů za prošlé zboží. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návratnou finanční výpomoc obecní hospodě ve 

výši 100 tisíc Kč splatnou do 31.12.2020. 
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HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

5. Žádost o prodej pozemku p. č. 422/1 
Obci byla doručena žádost o odkup části pozemku 422/1 v katastrálním území Chotovice u 

Nového Boru o výměře cca 50 m2 panem Ladislavem Gočem, bytem Mexická 641/4, 101 00 Praha 

10. V současné době má pan Goč pozemek pronajatý a nyní podal žádost o odkoupení. 

Pozemek je přístupný pouze z pozemku pana Goče a pro obec nemá využití. V případě prodeje 

bude zastupitelstvo postupovat na základě místní vyhlášky – Směrnice č. 1_2019 -Pravidla 

postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou za nejnižší cenu ve výši 200,- 

Kč/m2 včetně DPH a po zpracování rozdělení pozemku zohlední výši nákladů v ceně pozemku.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p.č. 422/1 v k.ú. Chotovice u 

Nového Boru a ukládá starostovi zpracovat geometrický plán a souhlas s dělením pozemku a 

vyvěsit Záměr prodeje na úřední desce. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

6. Přijetí dotace LES 

Na základě žádosti byla obci přidělena dotace z Lesnického Fondu Libereckého kraje na nátěry 

proti okusu zvěří. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z 

Lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/383/2020. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

7. Lesní hospodářský plán 

Po zpracování LHP a předložení Krajskému úřadu Libereckého kraje schválil Odbor životního 

prostředí a zemědělství LK ROZHODNUTÍ o LHP na LHC Chotovice (kód 408 440) pro období 

1.1.2020 - 31.12.2029. Součástí materiálů je LHP a předložené rozhodnutí o schváleném LHP. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dle § 27 odst. 1 lesního zákona LHP na LHC 

Chotovice (kód 408 440) pro období od 1.1.2020 do 31.12.2029 v těchto závazných 

ustanoveních:  

a) Celková výše těžeb činí 3550 m3. 

b) Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v prostorech do 40 let věku je 18,37ha. 

c) Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostu je pro 

jednotlivé etáže v příloze č. 1 rozhodnutí. 

 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   6 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  1 (Petrák) 

 

 

8. Diskuse: 
Starosta informoval přítomné o podané žádosti zahrádkářů na vybudování vodovodu. 

 

 

 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18,34 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání 

č. 3/2020, dne 14.05.2020 

přijalo následující usnesení: 

3/2020/1 – Volba orgánů jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 1/2020 Zuzanu Mráčkovou a 
ověřovateli daného zápisu Michala Jankuje a Zdeňka Petráka. 
3/2020/2 – Schválení programu jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání č. 3/2020. 
3/2020/3 – Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2020. Příjmy ve výši 5.880,- Kč a 
výdaje ve výši 175.774,- Kč. 
3/2020/4 – Návratná finanční výpomoc obecní hospodě 
Zastupitelstvo obce schválilo návratnou finanční výpomoc obecní hospodě ve výši 100 tisíc 
Kč splatnou do 31.12.2020. 
3/2020/5 – Žádost o prodej pozemku p.č. 422/1 
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku p.č. 422/1 v k.ú. Chotovice u Nového 
Boru a ukládá starostovi zpracovat geometrický plán a souhlas s dělením pozemku a vyvěsit 
Záměr prodeje na úřední desce. 
3/2020/6 – Přijetí dotace les 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu 
Libereckého kraje č. OLP/383/2020. 
3/2020/7 – Lesní hospodářský plán 

Zastupitelstvo obce schválilo dle § 27 odst. 1 lesního zákona LHP na LHC Chotovice (kód 

408 440) pro období od 1.1.2020 do 31.12.2029 v těchto závazných ustanoveních:  

a) Celková výše těžeb činí 3550 m3. 

b) Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v prostorech do 40 let věku je 18,37ha. 

c) Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostu je pro 

jednotlivé etáže v příloze č. 1 rozhodnutí. 

 

 
 
 
Zapisovatelka:    Zuzana Mráčková  ________________________ 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Michal Jankuj   ________________________ 
 
 
 

Zdeněk Petrák                   ________________________ 
 

  
 
Starosta obce:   Petr Vrba   ________________________ 
 


