Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 18. 12. 2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Evou Hirschfeldovou jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 14 členů Zastupitelstva (z celkového
počtu všech 15 členů Zastupitelstva), takže Zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Michala Hádka a pí Jitku Paterovou
a zapisovatelem pí Jitku Řípovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovateli zápisu pana Michala Hádka
a paní Jitku Paterovou a zapisovatelem paní Jitku Řípovou.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům Zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu dále předsedající vznesla návrhy na doplnění a to:
Bod č. 3 Souhlas s uzavřením pracovního poměru zastupitele s obcí
Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Bod č. 5 Plán činnosti finančního výboru
Bod č. 18 Odstoupení od smlouvy o dílo se společností STAVMONTA spol. s r.o. na
opravu hráze rybníka Strženka
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Bod č. 19 Odsouhlasení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků od Státního
statku Jeneč státní podnik v likvidaci.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o doplněném programu jako celku:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zpráva o činnosti RO
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstva a členů výborů
Souhlas s uzavřením pracovního poměru zastupitele s obcí
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Plán činnosti finančního výboru
Schválení dotací obecním spolkům pro r. 2019
Rozpočet pro r. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021
Prodej části pozemků p.č. 751/2 a 752/2 v k.ú. Chotíkov
Prodej části pozemku p.č. 576/35 a koupě pozemku p.č. 558/212 v k.ú.
Chotíkov
Prodej části pozemku p.č. 53/1 a 582/3 v k.ú. Chotíkov
Prodej pozemku p.č. 582/115 v k.ú. Chotíkov
Určení člena Zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Určení zástupce obce v DSO skládka odpadů Chotíkov
Stanovení ceny stočného pro r. 2019
Návrh kalkulace ceny vodného pro Kirchl pro r. 2019
Odstoupení od smlouvy se společností STAVMONTA
Odsouhlasení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků od Státního
statku Jeneč, státní podnik v likvidaci
Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

*

*

*

Bod 1
Zpráva o činnosti Rady obce
Předsedající seznámila přítomné s činností Rady obce od 26. 11. 2018 dosud.
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P. Blažek se dotázal na stav rekonstrukce v ZŠ a to na uplatnění sankcí dle smlouvy.
Pí Chottová Dvořáková sdělila, že stavební dozor byl vybrán minulým vedením obce.
Zpoždění prací na rekonstrukci leží na dodavateli a do jisté míry zpoždění způsobila i
chybná projektová dokumentace. Ve spolupráci se stavebním dozorem bude jednáno o
více a méně pracích a též o uplatnění sankcí dle smlouvy. P. Poklop sdělil, že projekt na
celou rekonstrukci byl od začátku velký problém, protože nebyl kvalitně zpracován.
Dále se p. Blažek dotázal p. Hakena, v čem je nedostačující internetové připojení v budově
úřadu. P. Haken sdělil, že budova úřadu internetově pokryta pouze přes pevnou linku od
spol. Telefónica O2 a toto není dostačující pro další pokrytí např. ordinace lékařky. Je
možné využít připojení k internetu od PilsFree, kteří mají svoje zařízení v půdních
prostorách obecního úřadu.
P. Poklop se zmínil o tom, že v rámci probíhající rekonstrukce kotelny ZŠ nebyly doposud
uplatňovány žádné sankce. P. Pechát sdělil k rekonstrukci ZŠ to, že nelze sankci uplatnit
za jednotlivé etapy, ale až po dokončení stavby jako celku.
Dále se p. Poklop dotázal na to, zda byl stanoven termín projektové kanceláři U-Projekt,
která zpracovává projekty na nové komunikace. Předsedající sdělila, že termín stanoven
zatím nebyl, bude stanoven na dalším jednání v lednu 2019.
Bod 2
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva a
členů výboru
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům Zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.
2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 1200,- Kč členovi
Zastupitelstva bez dalších funkcí, 2000,- Kč členovi výboru, 2400,- Kč předsedovi výboru,
4800,- Kč členovi rady a 11000,- Kč za výkon funkce místostarosty, a to ode dne přijetí
tohoto usnesení, jak vyplývá ze zákona.
Předsedající vyzvala přítomné zastupitele k podání dalších návrhů.
P. Dlouhý navrhuje následující výši odměn: místostarosta 6000,- Kč, člen Rady 1480,Kč, člen Zastupitelstva 540,- Kč, člen výboru 500,- Kč, předseda výboru 1000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o návrhu p. Dlouhého:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstva takto:
Místostarosta
6 000,- Kč
Člen Rady obce
1 480,- Kč
Předseda výboru 1 000,- Kč
Člen výboru
500,- Kč
Člen Zastupitelstva 540,- Kč
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Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 5. Zdrželi se 4.
Usnesení č. 3 nebylo schváleno.
Předsedající přednesla svůj návrh usnesení a dala o návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
1)Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstva takto:
Místostarosta
10 000,- Kč
Člen Rady obce
4 800,- Kč
Předseda výboru 2 400,- Kč
Člen výboru
2 000,- Kč
Člen Zastupitelstva 1 200,- Kč
2) Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi Zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně tří
odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích
(člen rady, předseda výboru, člen výboru).
3) Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise,
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 5. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 3
Souhlas s uzavřením pracovního poměru zastupitele s obcí
Předsedající seznámila přítomné s tím, že pí Mirka Hakenová, která je členkou Rady obce
má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti s obcí pro výkon činnosti stavebního technika
a podle §84 písm. p) zákona o obcích č. 128/2000 je nutné vyslovení souhlasu
Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti pro
výkon stavebního technika s pí Mirkou Hakenovou.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod 4
Rozpočtové opatření č. 5/2018
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 5/2018
Předsedající přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno jednomyslně.

Bod 5
Plán činnosti Finančního výboru na rok 2019
Předsedající předala slovo předsedovi Finančního výboru p. Blažkovi, který seznámil
přítomné s návrhem plánu činnosti finančního výboru na rok 2019
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 6
Schválení dotací obecním spolkům pro rok 2019
P. Haken sdělil, že je ve střetu zájmu z důvodu, že je starostou SDH Chotíkov.
Pí Paterová sdělila, že je ve střetu zájmu z důvodu, že je předsedkyně ČSŽ Chotíkov.
6.1 Dotace pro HC Chotíkov občanské sdružení
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 HC Chotíkov občanskému sdružení se
sídlem Chotíkov 178, 330 17 Chotíkov, IČO: 22662553, v celkové výši 194 400,- Kč
položkově členěnou ve smyslu žádosti takto:
B mužstvo
Nájemné za ledové plochy na domácí zápasy
Náklady na rozhodčí a časomíru
Lékařská služba na zápasech
Cestovné na zápasy
Nájemné za ledové plochy na trénink
Letní příprava
Nezbytné poplatky v rámci ČSLH

56 700,25 200,4 000,20 000,85 500,2 000,1 000,5 / 12

a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno jednomyslně.
6.2 Dotace pro Svaz žen
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 Českému svazu žen Chotíkov
ve výši 38 000,- Kč položkově členěnou dle žádosti takto:
Zájezd
Jarní posezení členek svazu
Předvánoční posezení
Nové kostýmy

15 000,10 000,10 000,3 000,-

a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
6.3 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Chotíkov
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov se
sídlem Chotíkov 115, 330 17, Chotíkov, IČO 49746529, v celkové výši 114 000,- Kč
položkově členěnou ve smyslu žádosti takto:
Zajištění sportovních družstev
Opravy a údržba areálu na Bejkárně
Soutěž Memoriál Hany Hamatové
Oprava sportovní techniky

80 000,20 000,4 000,10 000,-

a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
6.4 Dotace pro Myslivecké sdružení
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 Mysliveckému sdružení, IČO 47733705 se
sídlem Chotíkov 118, 330 17 Chotíkov v celkové výši 28 000,- Kč položkově členěnou
takto:
Besedy pro žáky
Opravy mysliveckých zařízení

4 000,8 000,6 / 12

Přikrmování zvěře
16 000,a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno jednomyslně.
6.5 Dotace pro FC Chotíkov 1932 zájmové sdružení
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 FC Chotíkov 1932 zájmovému sdružení se
sídlem Chotíkov 344, 330 17 Chotíkov, IČO 72065940, v celkové výši 280 500,- Kč
položkově členěnou ve smyslu žádosti takto:
Hřiště (provoz, údržba areálu a strojů, PHM, oprava sekačky aj.)
Budovy
Oprava fasády a terasy
Pravidelné prohlídky a revize
Drobná údržba
Rekonstrukce původních WC
Oprava oplocení
Pojištění nemovitosti
Správce - mzdy
Účetní služby

123 750,37 500,3 000,3 750,37 500,7 500,6 000,57 000,4 500,-

a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
6.6 Dotace pro FC Chotíkov 1932 z. s.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 FC Chotíkov 1932 z. s. (zapsanému spolku)
se sídlem Chotíkov 344, 330 17 Chotíkov, IČO 14702312, v celkové výši 376 000,- Kč
položkově členěnou ve smyslu žádosti takto:
Cestovné
Trenéři mládeže
Nákup sportovních potřeb
Soustředění hráčů, nájem sportovních zařízení
Poplatky FAČR
Přestupy, hostování
Pitný režim, zajištění občerstvení
Údržba sportovní výstroje
Zajištění internetových přenosů
Účetní

75 000,30 000,40 000,70 000,18 000,80 000,8 000,25 000,12 000,18 000,-
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a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno jednomyslně.
6.7 Dotace pro Rybářský spolek Chotíkov
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo poskytuje dotaci pro rok 2019 Rybářskému spolku Chotíkov se sídlem
Chotíkov 151, 330 17 Chotíkov, IČO 22684972, v celkové výši 55 000,- Kč položkově
členěnou ve smyslu žádosti takto:
Rybářský kroužek
Provoz spolku a klubovny

35 000,20 000,-

a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod 7
Rozpočet pro rok 2019
Předsedající seznámila zastupitele s rozpočtem na rok 2019. P. Blažek navrhuje zvýšení
výdajů v §6112 Zastupitelstvo o 500tis. Kč oproti návrhu v souvislosti se schválením
odměn členům Zastupitelstva.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle přílohy s celkovými příjmy
31 000 000,- Kč a celkovými výdaji 31 500 000 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků
minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 8
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Předsedající seznámila zastupitele se střednědobým výhledem rozpočtu obce Chotíkov
pro roky 2020 a 2021.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Chotíkov na roky 2020 a 2021
dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno jednomyslně.
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Bod 9
Prodej části pozemků p.č. 751/2 a 752/2 v k.ú. Chotíkov
Předsedající informovala zastupitele o záměru prodeje pozemku č. 751/2 a 752/2 v k.ú.
Chotíkov. Dle žádosti o odkup jde o srovnání zaměřených pozemků podle skutečnosti tak,
jak jsou historicky oploceny a užívány.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 752/2 o výměře cca 7 m2 a 751/2 o
výměře cca 111 m2 v k.ú. Chotíkov, zapsaném na listu vlastnictví 10001 Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – sever, dle zveřejněného záměru
a zveřejněného zákresu v mapě panu K. K. Karlu Kůrkovi, nar. 19. 3. 1966, bytem Chotíkov
133, 330 17 Chotíkov, za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady na jeho nabytí bude
hradit kupující a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 2.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Bod 10
Prodej části pozemků p.č. 576/35 a koupě pozemku pč. 558/212 v k.ú. Chotíkov
Předsedající informovala zastupitele o záměru prodat část pozemku p.č. 576/35 a
zároveň odkoupit část pozemku p.č. 558/212 v k.ú. Chotíkov. Pozemek 558/35 je využit
jako orná půda a sousedí s pozemky žadatele a pozemek 558/212 nabízený žadatelem
k prodeji se nachází pod příjezdovou komunikací do obce. Předsedající navrhuje pozvat
žadatele k podrobnějšímu projednání prodeje i koupě pozemku.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší tento bod jednání a pověřuje starostku dalším projednání žádosti
s žadatelem v termínu do 28. 2. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 11
Prodej části pozemků p.č. 53/1 a 582/3 v k.ú. Chotíkov
Předsedající informovala zastupitele o záměru prodeje pozemku č. 53/1 a 582/3 v k.ú.
Chotíkov. Dle žádosti o odkup jde o pozemky, které jsou žadateli historicky užívány a
dlouhodobě také oploceny jako zahrada.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo ruší tento bod jednání a pověřuje starostku dalším jednání s žadatelem a
se sousedními vlastníky o případném odkupu pozemků nebo jejich pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
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Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 12
Prodej pozemku p.č. 582/115 v k.ú. Chotíkov
Předsedající informovala zastupitele o záměru prodeje pozemku č. 582/115 v k.ú.
Chotíkov. Dle žádosti o odkup jde o pozemek sousedící s pozemky ve vlastnictví žadatele,
pozemek je dlouhodobě užíván jako zahrada.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 582/115 o výměře 54 m2 v k.ú. Chotíkov,
zapsaném na listu vlastnictví 10001 Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – sever, dle zveřejněného záměru a zveřejněného zákresu v mapě
manželům L. S. a J.S. Luboši Sadílkovi, nar. 31. 5. 1984, bytem Tachovská 31, 323 00 Plzeň
a Jarmile Sadílkové, nar. 21. 11. 1979 bytem Tachovská 31, 323 00 Plzeň, do společného
jmění manželů, za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady na jeho nabytí bude hradit
kupující a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 13
Určení člena Zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
dle ust. §47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. – stavební zákon
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje pí Mirku Hakenovou jako zástupce obce pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu dle ust. §47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. – stavební
zákon a pro spolupráci s MěÚ Nýřany - odborem územního plánování.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Bod 14
Určení zástupce obce DSO skládka odpadů Chotíkov
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje p. Zdeňka Bláhu jako zástupce obce v DSO skládka odpadů Chotíkov
a jako jeho zástupce starostku obce.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 15
Stanovení ceny stočného pro rok 2019
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P. Poklop navrhuje zvýšení ceny stočného z důvodu předpokládaného zvyšování nákladů
na čištění odpadních vod. Navrhuje zvýšení ceny na 14,- Kč/m3 včetně DPH.
Předsedající přednesla návrh usnesení p. Poklopa:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočné pro rok 2019 ve výši 14,- Kč/m3 včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 4.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Bod 16
Stanovení ceny vodného pro rok 2019 pro vodovodní řad Krichl
Předsedající přednesla návrh usnesení pí Chottové Dvořákové:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2019 pro obecní vodovodní řad
Kirchl ve výši 18,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzické osoby nepodnikající a 33,- Kč/m3 včetně
DPH pro podnikatelské subjekty.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Bod 17
Odstoupení od smlouvy se společností STAVMONTA
Předsedající seznámila zastupitele s tím, že dne 25. 9. 2018 uzavřela obec Chotíkov jako
objednatel se společností STAVMONTA spol. s r.o. jako zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž
předmětem byla realizace stavby „Řešení havarijního stavu rybníka Strženka“.
S ohledem na skutečnost, že obec Chotíkov nebyla oprávněna čerpat dotaci na předmětnou
stavbu z důvodu chybějícího stavebního povolení a tudíž stavbu nebude možno dle této
smlouvy realizovat, je třeba podat výpověď.
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výpověď smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2018 se společností
STAVMONTA spol. s r. o. na realizaci stavby „Řešení havarijního stavu rybníka Strženka“.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Bod 18
Odsouhlasení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků od Státní statku Jeneč,
státní podnik v likvidaci
Předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup pozemků od Státního statku
Jeneč za předpokladu, že cena nepřevýší cenu schválenou usnesením č. 24 ze zasedání
ZO dne 26. 11. 2018 a i za předpokladu, že některé pozemky schválené v usnesení ze
dne 26. 11. 2018 nebudou předmětem kupní smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno jednomyslně.
Bod 16
Diskuse
V diskusi nebyly vzneseny žádné dotazy, příspěvky ani připomínky.
*

*

*

Předsedající ukončila zasedání Zastupitelstva ve 22.50 hod.
Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání Zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018
Návrh rozpočtu pro rok 2019
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Chotíkov pro roky 2020 a 2021
Zveřejněný záměr prodeje části pozemků p.č. 751/2 a 752/2 v k.ú. Chotíkov
Zveřejněný záměr prodeje části pozemku p.č. 576/35 a koupě pozemku p.č. 558/212 v k.ú. Chotíkov
Zveřejněný záměr prodeje části pozemku p.č. 53/1 a 582/3 v k.ú. Chotíkov
Zveřejněný záměr prodej pozemku p.č. 582/115 v k.ú. Chotíkov
Kalkulace ceny vodného pro 2019 pro obecní vodovodní řad Kirchl
Kalkulace ceny stočného pro rok 2019

Zápis byl vyhotoven dne 21. 12. 2018

Zapisovatel

Jitka Řípová

- PODEPSÁNO

Ověřovatelé

Michal Hádek

- PODEPSÁNO

Jitka Paterová

- PODEPSÁNO

Eva Hirschfeldová

- PODEPSÁNO

Starostka
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