
Obec Chotovice 
Chotovice 8, 473 01 Nový Bor 

 

Vyvěšeno: 23.11.2020 
Sejmuto:      02.12.2020 
  

 

POZVÁNKA 
 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce CHOTOVICE č. 7/2020, 
které se bude konat 

dne 01.12.2020 od 18.00 hodin 
v kulturním sále hospody v Chotovicích 

 

 
PROGRAM  
 

1. Zahájení a volba orgánů jednání 
2. Schválení programu jednání 
3. Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/3627/2020 
4. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNISTI č. IP-12-40100134/VB01 
5. Darovací smlouva č. OLP/2960/2020 
6. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb.,           
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státním podniku“) 

7. Žádost o vyjádření ke sjezdu, vodovodní přípojce a stavebním úpravám rekreačního domu 
8. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu části pozemků p.č. 435, p.č. 436, 

p.č. 422/1, p.č. 271, p.č. 272/1, p.č. 272/2, p.č. 275, p.č. 278, p.č. 300/2 vše v k.ú. Chotovice u 
Nového Boru dle přílohy - tabulka s výměrou trvalého záboru a situaci na jednotlivých 
pozemcích. 

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4011614/VB/1 
10. Infrastruktura pro 5RD, Chotovice na p.p.č. 223/1, 249/6, 250/3, 250/5, 229 a 225. Předmětem 

dokumentace je nová účelová komunikace pro 5 RD v délce 77m s obratištěm, vodovod, 
rozvody NN a rozšíření veřejného osvětlení. 

11. Souhlas s umístěním stavby CL_Chotovice,ppč.134, přípojka k NN k pozemku p.č. 134, dotřené 
pozemky obce Chotovice p.p.č. 135/2. 

12. Zrušení vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. 
13. Zrušení Směrnice č. 1_2019 -Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí obálkovou 

metodou 
14. Stanovení cen pozemků pro obec Chotovice 
15. Záměr na prodej pozemku p.č. 134 v k.ú. Chotovice u Nového Boru 
16. Diskuze 
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   Petr Vrba 

  starosta obce  
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