
OBEC CHOTOVICE 

 

ZÁPIS 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, 

konaného dne 7.5.2015 od 17:00 hodin 

Zasedání číslo 4/2015 

Datum 7.5.2015 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Jednání řídil Bohumil Mráček - starosta 

Ověřovatelé zápisu Zuzana Mráčková, Hana Matulová 

Program jednání a) Projednání smlouvy na VPP 

b) Projednání poptávkového řízení na pronájem hospody. 

c) Projednání záměrů na prodej a koupi pozemků. 

d) Projednání námitky člena zastupitelstva. 

e) Projednání rozpočtových změn č.2/2015. 

f) Projednání smlouvy na GObec – mapový server. 

g) Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a 

usnesení. 
 

 

 

Přítomno je 8 členů zastupitelstva 

omluven: 1 - Jankuj 

neomluven:  0 

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. 

Zapisovatelkou byla určena Dana Šimánková. 

 

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU 

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽELI SE - 0 

 

 

 

 

 

 



OBEC CHOTOVICE 

 

A)  Projednání smlouvy na VPP 

            Zastupitelstvo projednalo záměr uzavřít s Úřadem práce smlouvu na 2-3 pracovníky 

 na Veřejně prospěšné práce. Jedná se převážně o sezónní práce zaměřené na údržbu 

 obce a úklid dřeva za budovou Obecního úřadu. Úřad práce poskytuje obci 

 dotaci na jednoho pracovníka 13.000,- Kč. 

 

 

      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s Úřadem práce na VPP a 

 pověřilo starostu jejím podpisem. 

 

      HLASOVÁNÍ 

 PRO - 8 

 PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

 

 

B) Projednání poptávkového řízení na pronájem hospody. 

 Do poptávkového řízení na pronájem hospody se přihlásili dva zájemci ( paní Martina 

 Kurzová a pan Tomáš Brhel ). Komise složená z členů zastupitelstva a zástupců 

 občanů ( viz. příloha ) vyhodnotila obě nabídky a doporučila zastupitelstvu  přijmout 

 nabídku pana Tomáše Brhela ( viz. příloha ). 

 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo pronájem hospody panu Tomáši Brhelovi. 

 

HLASOVÁNÍ 

 PRO - 7 

 PROTI – 1 Matulová 

ZDRŽEL SE – 0 

 

 

C) 1)Projednání  záměrů na prodej a koupi pozemků. 

 Zastupitelstvo projednalo záměr na prodej pozemků na stavbu rodinných domů podle   

 Zástavbové studie ( viz. příloha ). Jedná se o celou lokalitu. Prodej jednotlivých 

 pozemků bude schvalovat postupně . 

  Dále byla projednána žádost paní Eleny McGrath  o koupi části pozemku p.č.24/7 

 v KÚ Chotovice . Jedná se o část cesty, kterou využívá jako přístup k nemovitosti. 

   

            Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků. 

 

 HLASAOVÁNÍ: 

 PRO - 7 

 PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 1 Matulová 



OBEC CHOTOVICE 

 

 

2) Projednání záměru na koupi pozemku. 

Zastupitelstvo projednalo záměr na odkup části pozemku p.č. 223/3 . Jedná se o 

 pozemek, který je ve vlastnictví paní Dany Herčíkové a v Pasportu komunikací je 

 veden jako cesta. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo záměr na odkup pozemku . 

 

HLASOVÁNÍ: 

 PRO - 8 

 PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

 

 

D) Projednání námitky člena zastupitelstva. 

 Byla projednána námitka paní Matulové proti zápisu z veřejného zasedání 2/2015 ze 

 dne 18.2.2015. Paní Matulová namítá, že v zápisu chybí usnesení o nákupu vozu. 

 V tomto bodě bylo hlasování: 4 zastupitelé PRO, 4 zastupitelé se hlasování ZDRŽELI. 

 Zastupitelstvo tedy nákup vozu neschválilo, ale ani nezamítlo. Proto nevzniklo žádné 

 usnesení. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo zamítlo námitku člena zastupitelstva. 

 

HLASOVÁNÍ 

 PRO - 7 

 PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 1 Matulová 

 

 

 

E) Projednání  rozpočtových změn č.2/2015. 

  Byly projednány rozpočtové změny č.2/2015, kde byly navýšeny příjmy o 26.500,-Kč a 

 výdaje o stejnou částku. Jedná se o přesun prostředků v rámci rozpočtu z jednotlivých 

 účtů ( viz. příloha ). 
 

       Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.2/2015 

              HLASOVÁNÍ 

              PRO -  8 

              PROTI - 0 

              ZDRŽELA SE – 0 

 

 

 



OBEC CHOTOVICE 

 

F) Projednání smlouvy  na GObec – mapový server. 

 Starosta obce informoval zastupitele o novém projektu, který bude umístěn na 

 webových stránkách obce. Jedná se o mapový server GObec, který bude volně 

 přístupný občanům. Cena za zpracování podkladů je 3.000,- Kč a měsíční platba za 

 správu serveru bude 300,-Kč. 

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo smlouvu na mapový server GObec a     

 pověřilo starostu jejím podpisem. 

 

              HLASOVÁNÍ 

             PRO - 7  

             PROTI - 0 

             ZDRŽELA SE – 1 Matulová 

 

 

 

 

 

 

G) Různé: informace OÚ,náměty, připomínky, diskuze, závěr a usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:27 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 7.5.2015 přijalo 

následující usnesení: 

4/2015/A 

SCHVÁLILO 

uzavření smlouvy s Úřadem práce na VPP a pověřilo starostu jejím podpisem. 

4/2015/B 

SCHVÁLILO 

pronájem hospody panu Tomáši Brhelovi. 

4/2015/C/1 

SCHVÁLILO 

záměr na prodej pozemků. 

4/2015/C/2 

SCHVÁLILO 

záměr na odkup pozemků. 

4/2015/D 

ZAMÍTLO 

námitku člena zastupitelstva. 

4/2015/E 

SCHVÁLILO 

rozpočtové změny č.2/2015 

4/2015/F 

SCHVÁLILO 

smlouvu na mapový server GObec a pověřilo starostu jejím podpisem. 

 
 

 

Zapisovatelka:         Dana Šimánková     ______________________________ 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Zuzana Mráčková                     ______________________________ 

 

               Hana Matulová         ______________________________ 

 

 

Starosta obce:  Bohumil Mráček   ______________________________ 

 

 

 

otisk razítka 


