Obec Chotovice

ZÁPIS č. 7/2020
z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE
Zasedací číslo

7/2020

Datum

01.12.2020

Přítomni/místo

Dle prezenční listiny / obecní úřad, kulturní sál /

Jednání řídil

Petr Vrba

Ověřovatelé zápisu

Michal Jankuj, Zdeňka Hošnová

Přítomno je: 7
Omluven:
0
Neomluven: 0

(členů zastupitelstva)

Hosté:

(jednání se zúčastnil starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák)

1

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 Zdeňka Hošnová
a Michal Jankuj. 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. 7/2020 Zuzanu
Mráčkovou a ověřovateli daného zápisu Zdeňku Hošnovou a Michala Jankuje.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0
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2) Schválení programu:
Starosta podal návrh na změnu:
bod č. 8 přesunout na začátek jednání, tedy bod č.3. a dále přesunout bod č. 11 před bod. č. 9. a
dále odložit bod. č. 15 na další jednání zastupitelstva.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Zahájení a volba orgánů jednání
Schválení programu jednání
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.
Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/3627/2020
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IP-12-40100134/VB01
Darovací smlouva č. OLP/2960/2020
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“) –
pozemek KN p.č. 273/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2.
Žádost o vyjádření ke sjezdu, vodovodní přípojce a stavebním úpravám rekreačního
domu
Souhlas s umístěním stavby CL_Chotovice,ppč.134, přípojka k NN k pozemku p.č. 134,
dotčené pozemky obce Chotovice p.p.č. 135/2.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124011614/VB/1
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.
Zrušení vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze psů.
Zrušení Směrnice č. 1_2019 -Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou
Stanovení cen pozemků pro obec Chotovice
Diskuze

Po přečtení upraveného programu jednání zastupitelé schválili program jako celek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 7/2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0
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3) 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.
Dne 29.10.2020 obdržela Obec Chotovice žádost o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v majetku obce Chotovice městu Nový Bor na vybudování plánované
Cyklostezky Lípa – Bor na kole. Na jednání starostů Chotovic Petra Vrby a Nového Boru Mgr.
Jaromíra Dvořáka, za účasti Ing. Jitky Capouchové, bylo vyjednáno jiné řešení, které bude pro
obec Chotovice výhodnější. Nedojde k darování pozemků pod plánovanou cyklostezkou, ale bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Na jednání byl pozván starosta
města Nový Bor Mgr. Jaromír Dvořák, který vysvětlil celou historii a plán dané cyklostezky a
potvrdil dohodu o řešení věcnými břemeny. K problematice proběhnou další jednání za účasti
obou stran (zastupitelstva obce Chotovice a starosty NB Mgr. J. Dvořáka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chotovice zamítlo žádost o bezúplatný převod zmíněných
pozemků a pověřuje starostu obce jednáním o přípravě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi obcí Chotovice, IČ: 00831590 a městem Nový Bor IČ: 00260771 a to za
následujících podmínek: přístup na pozemky, které budou cyklostezkou narušeny - a to včetně
přejezdů, způsob hospodaření na dotčených pozemcích, celkové řešení VO v zastavěné části k.ú.
Chotovice u Nového Boru ( zde povede cyklostezka těsně u silnice I. třídy ), dále ZO žádá předložit
obě varianty - úplatnou i bezúplatnou smlouvu o VB po celou dobu udržitelnosti stavby z hlediska
dotace SFDI ( výše úplaty bude stanovena ZO při schválení smlouvy.
Jelikož budoucí povinný ( obec Chotovice ) je vlastníkem pozemků pč. 435, pč. 436, pč. 422/1, pč.
271, pč. 272/1, pč. 272/2, pč. 275, pč. 278, pč. 300/2 v k.ú. Chotovice u Nového Boru. Budoucí
oprávněný ( město Nový Bor ) je investorem, stavebníkem a budoucím vlastníkem stavby
cyklostezky v rámci stavby "Cyklostezka Lípa – Bor na kole " (dále jen „Stavba“), která bude
umístěna na částech pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy v rozsahu stavby a to ve výměře:
2.591 m2
na pozemku pč. 435 v maximálním rozsahu stavby 17 m²,
na pozemku pč. 436 v maximálním rozsahu stavby 11 m²,
na pozemku pč. 422/1 v maximálním rozsahu stavby 335 m2,
na pozemku pč. 271 v maximálním rozsahu stavby 825 m2,
na pozemku pč. 272/1 v maximálním rozsahu stavby 660 m2,
na pozemku pč. 272/2 v maximálním rozsahu stavby 47 m2,
na pozemku pč. 275 v maximálním rozsahu stavby 664 m2,
na pozemku pč. 278 v maximálním rozsahu stavby 29 m2,
na pozemku pč. 300/2 v maximálním rozsahu stavby 3 m2
Jedná se o velmi rozsáhlé území a stavbou budou dotčeny i další části výše uvedených pozemků a
to ve výměře 16.148 m2.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE
–

7
0
0
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4) Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/3627/2020
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení služebnosti. Zřízení služebnosti dle této smlouvy
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Chotovice dne 30.05.2019 usnesením č. 3/2019/14. Jedná se
o 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: PGP1005/2017-501 dne 11.10.2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti č.j.
OLP/3627/2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

5) SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IP-12-40100134/VB01
Společnost LAMAL, s.r.o. realizovala na základě předchozím svolením obce na pozemku p.č.
394/4zařízení distribuční soustavy – kabel vedení NN + PS, jedná se o přípojky k budoucí výstavbě
RD na pozemku 363/29. Nyní schvalujeme Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-40100134/VB01 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

6) Darovací smlouva č. OLP/2960/2020
Rada Libereckého kraje rozhodla o poskytnutí věcného daru obci 300ks nanofiltrů pro zabezpečení
ochrany obyvatel. Věcná hodnota daru činí 2673,00 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Darovací smlouvu č. OLP/2960/2020“.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0
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7) 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“) –
pozemek KN p.č. 273/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2.
V rámci stavby křižovatky na silnici I/9 došlo ke stavbě chodníků a místa pro přecházení přes
zmíněnou komunikaci. Obec zažádala o bezúplatný převod pozemku p.č. 273/18 ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 2m2. Na pozemku se nachází chodník.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu 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“) – pozemek KN p.č. 273/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2
m2, zapsaném v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na
LV č. 284, pro katastrální území Chotovice u Nového Boru, obec Chotovice.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

8) Žádost o vyjádření ke sjezdu, vodovodní přípojce a stavebním úpravám rekreačního domu
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o vyjádření ke sjezdu z pozemku p.č. 133/34 na pozemek
p.č. 133/25 v k.ú. Chotovice u Nového Boru, vodovodní přípojce a stavením úpravám rekreačního
domu na p. p.č. 133/57 v k.ú. Chotovice u Nového Boru. Starosta navrhl hlasovat o jednotlivých
částech odděleně.
Návrh usnesení:
8a) Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami zahradní chatky na rekreační domek na
pozemku p.č. 133/57 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

8b) Zastupitelstvo souhlasí se sjezdem na pozemek p.č. 133/25 z pozemku p.č. 133/24 obojí v k.ú.
Chotovice u Nového boru.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0
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8c) Zastupitelstvo obce nemůže rozhodnout o schválení zásobování pitnou vodou v rámci
stávající zahrádkářské kolonie, jelikož na dotčených pozemcích obec nevlastní vodovodní řad.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
6
PROTI
–
0
ZDRŽEL SE –
1
Petrák

9) Souhlas s umístěním stavby CL_Chotovice,ppč.134, přípojka k NN k pozemku p.č. 134,
dotčené pozemky obce Chotovice p.p.č. 135/2.
V rámci záměru prodeje pozemků na p.č. 134 byla podána žádost o prověření a případnou
realizaci přípojky NN na zmíněný pozemek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby CL_Chotovice,ppč.134,přípojka
kNN, zemní kabelové vedení NN na pozemku p.č. 135/2 k pozemku p.č. 134.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4011614/VB/1
Na základě záměru realizace přípojky NN na pozemek p.č. 134 byla doručena obci žádost o
schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-4011614/VB/1“, zařízení distribuční soustavy zemní kabel NN +
pilíř PPS na pozemku p.č. 134 a p.č. 135/2, v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

11) 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.
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o vyjádření ke stavbě: Infrastruktura 5RD na zmíněných
pozemcích včetně nové komunikace, vodovodu, rozvodu NN a rozšíření VO.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje akci „Infrastruktura pro 5RD – Chotovice“ na
pozemcích p.č. 223/1, p.č. 249/6, p.č. 250/3, p.č. 250/5, p.č. 229 a p.č. 225 a souhlasí se stavbou.
Předmětem dokumentace je nová účelová komunikace pro 5 RD v délce 77m s obratištěm,
Stránka 6 z 11

Obec Chotovice
vodovod, rozvody NN a rozšíření veřejného osvětlení. Dokumentaci pro společné povolení
zpracovala Ing. Martina HŘEBŘINOVÁ PROJEKCE, IČO: 738 42 346.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

6
0
1

Mráčková

12) Zrušení vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze psů.
Zastupitelé se na pracovní schůzce rozhodli, že uleví občanům obce a zruší poplatek ze psů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší
Vyhláška č.3/2011, o místním poplatku ze psů ke dni 31.12.2020 včetně.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

5
0
2

Jankuj, Petrák

13) Zrušení Směrnice č. 1_2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou
Po delší diskusi došli zastupitelé k závěru, že vyhláška ke stanovení způsobu prodeje a pronájmu
je pro obec příliš svazující, a proto se rozhodli vyhlášku zrušit. Nadále bude řešen prodej a
pronájem v podobném duchu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší Směrnice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a
pronájmu nemovitostí obálkovou metodou s účinností od 16.12.2020.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0

14) Stanovení cen pozemků pro obec Chotovice
Zastupitelstvo obce stanovuje pro prodej a pronájem nemovitostí vnitřní ceník pro prodeje,
pronájmy a propachty pozemků, jako ukazatel, kterým se bude nadále řídit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že prodej a pronájem pozemků bude
probíhat na základě aktuálně platných zákonů a cen v místě obvyklých.
HLASOVÁNÍ
PRO
–
PROTI
–
ZDRŽEL SE –

7
0
0
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15) Diskuze
Zastupitelé diskutovali o připravovaném rozpočtu a o aktuální situaci obce.
Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:20 hod.

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání
č. 7/2020, dne 01.12.2020
přijalo následující usnesení:
7/2020/1 – Volba orgánů jednání
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelkou zápisu zasedání č. 7/2020 Zuzanu Mráčkovou a
ověřovateli daného zápisu Zdeňku Hošnovou a Michala Jankuje.
7/2020/2 – Schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce schválilo pozměněný program jednání č. 7/2020.
7/2020/3 – 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
Zastupitelstvo obce Chotovice zamítlo žádost o bezúplatný převod zmíněných pozemků a
pověřuje starostu obce jednáním o přípravě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi obcí Chotovice, IČ: 00831590 a městem Nový Bor IČ: 00260771 a to za
následujících podmínek: přístup na pozemky, které budou cyklostezkou narušeny - a to
včetně přejezdů, způsob hospodaření na dotčených pozemcích, celkové řešení VO v
zastavěné části k.ú. Chotovice u Nového Boru (zde povede cyklostezka těsně u silnice I.
třídy), dále ZO žádá předložit obě varianty - úplatnou i bezúplatnou smlouvu o VB po celou
dobu udržitelnosti stavby z hlediska dotace SFDI ( výše úplaty bude stanovena ZO při
schválení smlouvy.
Jelikož budoucí povinný ( obec Chotovice ) je vlastníkem pozemků pč. 435, pč. 436, pč.
422/1, pč. 271, pč. 272/1, pč. 272/2, pč. 275, pč. 278, pč. 300/2 v k.ú. Chotovice u Nového
Boru. Budoucí oprávněný ( město Nový Bor ) je investorem, stavebníkem a budoucím
vlastníkem stavby cyklostezky v rámci stavby "Cyklostezka Lípa – Bor na kole " (dále jen
„Stavba“), která bude umístěna na částech pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy v
rozsahu stavby a to ve výměře: 2.591 m2
na pozemku pč. 435 v maximálním rozsahu stavby 17 m²,
na pozemku pč. 436 v maximálním rozsahu stavby 11 m²,
na pozemku pč. 422/1 v maximálním rozsahu stavby 335 m2,
na pozemku pč. 271 v maximálním rozsahu stavby 825 m2,
na pozemku pč. 272/1 v maximálním rozsahu stavby 660 m2,
na pozemku pč. 272/2 v maximálním rozsahu stavby 47 m2,
na pozemku pč. 275 v maximálním rozsahu stavby 664 m2,
na pozemku pč. 278 v maximálním rozsahu stavby 29 m2,
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na pozemku pč. 300/2 v maximálním rozsahu stavby 3 m2. Jedná se o velmi rozsáhlé území a
stavbou budou dotčeny i další části výše uvedených pozemků a to ve výměře 16.148 m2.
7/2020/4 – Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/3627/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/3627/2020.
7/2020/5 – SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI
č. IP-12-40100134/VB01
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-40100134/VB01 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
7/2020/6 – Darovací smlouva č. OLP/2960/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje „Darovací smlouvu č. OLP/2960/2020“.
7/2020/7 – 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“)
– pozemek KN p.č. 273/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu 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“) – pozemek KN p.č. 273/18 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 2 m2, zapsaném v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa na LV č. 284, pro katastrální území Chotovice u Nového Boru, obec
Chotovice.
7/2020/8/a – Žádost o vyjádření ke sjezdu, vodovodní přípojce a stavebním úpravám
rekreačního domu: stavební úpravy na ppč. 133/57 v k.ú. Chotovice u Nového boru.
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami zahradní chatky na rekreační domek
na pozemku p.č. 133/57 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
7/2020/8/b – Žádost o vyjádření ke sjezdu, vodovodní přípojce a stavebním úpravám
rekreačního domu: sjezd na pozemek p.č. 133/25 z pozemku p.č. 133/24 obojí v k.ú.
Chotovice u Nového boru.
Zastupitelstvo souhlasí se sjezdem na pozemek p.č. 133/25 z pozemku p.č. 133/24 obojí
v k.ú. Chotovice u Nového boru.
7/2020/8/c – Žádost o vyjádření ke sjezdu, vodovodní přípojce a stavebním úpravám
rekreačního domu: vodovodní přípojka
Zastupitelstvo obce nemůže rozhodnout o schválení zásobování pitnou vodou v rámci
stávající zahrádkářské kolonie, jelikož na dotčených pozemcích obec nevlastní vodovodní
řad.
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7/2020/9 – 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby CL_Chotovice,ppč.134,přípojka kNN, zemní
kabelové vedení NN na pozemku p.č. 135/2 k pozemku p.č. 134.
7/2020/10 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4011614/VB/1
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-4011614/VB/1“, zařízení distribuční soustavy zemní kabel NN + pilíř PPS
na pozemku p.č. 134 a p.č. 135/2, v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
7/2020/11 – 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje akci „Infrastruktura pro 5RD – Chotovice“ na pozemcích p.č.
223/1, p.č. 249/6, p.č. 250/3, p.č. 250/5, p.č. 229 a p.č. 225 a souhlasí se stavbou.
Předmětem dokumentace je nová účelová komunikace pro 5 RD v délce 77m s obratištěm,
vodovod, rozvody NN a rozšíření veřejného osvětlení. Dokumentaci pro společné povolení
zpracovala Ing. Martina HŘEBŘINOVÁ PROJEKCE, IČO: 738 42 346.
7/2020/12 – Zrušení vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší Vyhláška
č.3/2011, o místním poplatku ze psů ke dni 31.12.2020 včetně.
7/2020/13 – Zrušení Směrnice č. 1_2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu
nemovitostí obálkovou metodou
Zastupitelstvo obce ruší Směrnice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu
nemovitostí obálkovou metodou s účinností od 16.12.2020.
7/2020/14 – Stanovení cen pozemků pro obec Chotovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že prodej a pronájem pozemků bude probíhat na
základě aktuálně platných zákonů a cen v místě obvyklých.
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Zapisovatelka:

Zuzana Mráčková

________________________

Ověřovatelé zápisu:

Zdeňka Hošnová

________________________

Michal Jankuj

________________________

Petr Vrba

________________________

Starosta obce:
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