
 

                     Obec Chotovice 

 

ZÁPIS č. 5/2020 

z veřejného zasedání  
ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE 

 

Zasedací číslo 5/2020 

Datum 22.09.2020 

Přítomni/místo Dle prezenční listiny / obecní úřad, kancelář starosty / 

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. 5/2020 Zuzanu 

Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Michala Jankuje a Zděňka Petráka.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

2) Schválení programu: 

Starosta přečetl program jednání zastupitelstva č. 5/2020 a podal návrh na změnu programu: 

Body 5 – 7 vyřadit a bod 12 upravit název takto: „Přijetí dotace v souvislosti s konáním voleb do 

1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 2020“. 

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

jako celku. 
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PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení a volba orgánů jednání 

2. Schválení programu jednání 

3. Stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/2 k.ú. Chotovice – 

studie“ 

4. Stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/4 k.ú. Chotovice – 

studie“ 

5. Žádost o prodej, nebo pronájem části pozemku p.p.č. 115/1 vedle chaty č.ev. 12.  

6. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – PROTOKOL O KONTROLE OBCE CHOTOVICE 

7. Hřbitovní řád obce Chotovice 

8. Jednorázový nenávratný příspěvek – COVID-19 

9. Přijetí dotace v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 

krajů 2020 

10. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

11. Diskuse 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 5/2020.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –  7 

PROTI  –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 

 

3) Stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/2 v k.ú. Chotovice u 

Nového Boru“ 

Starosta seznámil přítomné s dokumentací a studií k výše uvedené stavbě.   

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou „Novostavba rodinného domu na 
p.p.č. 250/2 v k.ú. Chotovice u Nového Boru“. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 

 

4) Stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/4 v k.ú. Chotovice u 

Nového Boru“ 

Starosta seznámil přítomné s dokumentací a studií k výše uvedené stavbě.   
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou „Novostavba rodinného domu na 
p.p.č. 250/4 v k.ú. Chotovice u Nového Boru“. 
 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 

 

5) Žádost o prodej, nebo pronájem části pozemku p.p.č. 115/1 vedle chaty č.ev. 12. 

Starosta seznámil přítomné s žádostí o prodej nebo pronájem části pozemku ppč. 115/1 vedle 

chaty č.ev. 12. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 115/1 
o výměře 36m2 a ukládá starostovi zveřejnit záměr na úřední desce. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0 

 
 

6) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – PROTOKOL O KONTROLE OBCE CHOTOVICE 

 

Starosta seznámil přítomné s „Protokolem o kontrole obce Chotovice“ ze dne 10.07.2020. 

Závěr kontroly: Obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně, obec neporušuje zákony v oblasti 

krizového a havarijního plánování a proto se nestanovují žádná nápravná opatření 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí „PROTOKOL O KONTROLE OBCE 
CHOTOVICE“ provedené Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje v součinnosti 
s ORP Nový Bor. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 
 
 

7) Hřbitovní řád obce Chotovice 

 

Starosta seznámil přítomné s novým hřbitovním řádem obce Chotovice.  
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje nový „Hřbitovní řád obce 
Chotovice“ s platností od 01.10.2020. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   6 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  1 (Mráčková)  

 

 

8) Jednorázový nenávratný příspěvek – COVID-19 
Starosta seznámil přítomné s příspěvkem COVID-19. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový nenávratný příspěvek – COVID-19 
podle zákona 159/2020 ve výši 1250,- Kč na obyvatele, celkem 220 tis. Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 
 

 
9) Přijetí dotace v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 

krajů 2020 

Starosta seznámil přítomné s dotací na konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 

zastupitelstev krajů 2020. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace v souvislosti s konáním voleb do 
1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 2020 ve výši 47 tis. Kč.  

 

HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 
 

10) Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Účetní obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2020. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, navýšit příjmy 
o 284 tis. Kč, navýšit výdaje o 247 tis. Kč, financování celkem 37 tis. Kč. 
 
HLASOVÁNÍ 

PRO   –   7 

PROTI –  0 

ZDRŽEL SE  –  0  

 

 

 

11) Diskuze 
Starosta informoval o stížnostech na volné pobíhání psů, ale i dalších domácích zvířat, jako jsou 
husy apod. – možnost vyhlášky apod. Zastupitelé na pracovní schůzce navrhli řešit individuálně a 
případně domluvou. 
Informace k prořezu stromů při silnici při výjezdu z Chotovic do Janova. Po několika urgencích je 
přislíbeno kácení a prořez, termín neprodleně. 
Značky, zrcadla, zábradlí atd. – drobné investice a opravy: Vzhledem ke snížení rozpočtu je vše 
pozastaveno. O drobných investicích se bude rozhodovat při projednávání rozpočtu na další rok. 
MŽP podalo VÝZVU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu 
Životní prostředí – VODOVODY A KANALIZACE. Dotační období 2021-2027, 
Max. částka 5mil.Kč, výše dotace až 90%. V první fázi budeme žádat o dotaci na projektovou 
dokumentaci tak, aby bylo možné neprodleně po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace zahájit 
realizaci stavby a jejího financování. 
Starosta informoval o nutnosti poptat dodavatele na službu svoz bioodpadu – hnědé popelnice. 
Stávající fy SAP oznámila, že ke konci roku ukončí svoz hnědých popelnic. 
 
 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:43 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání 

č. 5/2020, dne 22.09.2020 

přijalo následující usnesení: 

5/2020/1 – Volba orgánů jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 5/2020 Zuzanu Mráčkovou a 
ověřovateli daného zápisu Michala Jankuje a Zdeňka Petráka. 
5/2020/2 – Schválení programu jednání 
Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 5/2020. 
5/2020/3 – Stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/2 k.ú. 

Chotovice – studie“ 

Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/2 v k.ú. 

Chotovice u Nového Boru“. 

5/2020/4 – Stanovisko ke stavbě „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/4 k.ú. 

Chotovice – studie“ 

Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 250/4 
v k.ú. Chotovice u Nového Boru“. 
5/2020/5 – Žádost o prodej, nebo pronájem části pozemku ppč. 115/1 vedle chaty č.ev. 12.  

Zastupitelstvo obce schválilo záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 115/1 o výměře 36m2 

a ukládá starostovi zveřejnit záměr na úřední desce. 

5/2020/6 – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – PROTOKOL O KONTROLE OBCE 

CHOTOVICE 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí „PROTOKOL O KONTROLE OBCE CHOTOVICE“ provedené 

Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje v součinnosti s ORP Nový Bor. 

5/2020/7 – Hřbitovní řád obce Chotovice 

Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje nový „Hřbitovní řád obce Chotovice“ s platností od 

01.10.2020. 

5/2020/8 – Jednorázový nenávratný příspěvek – COVID-19 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový nenávratný příspěvek – COVID-19 podle zákona 

159/2020 ve výši 1250,- Kč na obyvatele, celkem 220 tis. Kč. 

5/2020/9 – Přijetí dotace v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 

zastupitelstev krajů 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 2020 ve výši 47 tis. Kč. 

5/2020/10 – Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, navýšit příjmy o 284 tis. Kč, 

navýšit výdaje o 247 tis. Kč, financování celkem 37 tis. Kč. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


