Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
USNESENÍ Zastupitelstva obce Chotíkov
ze dne 9. 4. 2020 dle zápisu č. ZO/2020/02

Usnesení č. 1 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu pana Vítězslava Blažka a paní Marcelu Sedláčkovou
a zapisovatelem paní Jitku Řípovou.

Usnesení č. 2 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Zpráva o opatřeních obce v důsledku pandemie COVID-19
4. Krizový plán obce v důsledku pandemie COVID-19
5. Žádost o dotaci PK OHS a NPO 2020 – Poplužní dvůr – Oprava nároží
6. Poskytnutí účelové dotace – Dopravní obslužnost PK 2020
7. Přijetí dotace PK – Zřízení nových oplocenek 2020
8. Přijetí dotace MPO – EFEKT 2020 na rekonstrukci VO – II. etapa
9. Rozpočtové opatření č. 1/2020
10. Změna ceny vodného 2020 – VODÁRNA Plzeň
11. Věcné břemeno služebnosti – CETIN/1.SAZ – smlouva
12. Věcné břemeno služebnosti – Elektro H+H – smlouva o smlouvě budoucí
13. Věcné břemeno a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce
14. Věcné břemeno jízdy a chůze – p. Tomášek
15. Diskuze
16. Zakončení zasedání

Usnesení č. 3 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje v rámci dotačního
titulu „Odstraňování
havarijních stavů
a naléhavé
potřeby obcí
2020“
a to v rámci financování opravy nároží Poplužního dvora.

Usnesení č. 4 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost obce ve
výši 79 134,- Kč z rozpočtu obce Chotíkov.
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Usnesení č. 5 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 14 875,- Kč
na zřízení nových oplocenek a ukládá starostce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 6 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu
ve výši 437 424,- Kč ze státního programu na podporu úspor energie pro
rok 2020 – Program EFEKT.

Usnesení č. 7 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, které je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.

Usnesení č. 8 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-039364 na pozemku
parc. č. 447 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.

Usnesení č. 9 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0015797/02 Chotíkov, PS, ppč. 93/3, kNN na pozemku
parc. č. 80 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.

Usnesení č. 10 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění
stavby
č.
IV-12-0016105/SOBS
VB/1
na
pozemcích
parc. č. 725/2, 725/29, 725/19, 725/61, 725/62, 725/63, 725/77, 725/1 vše v k. ú. Chotíkov ve
vlastnictví obce Chotíkov pro vybudování zemního kabelového vedení NN a pověřuje starostku
uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 11 ZO/2020/02:
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro právo chůze a jízdy na pozemku
parc. č. 582/36 ve vlastnictví obce Chotíkov a ukládá starostce nechat vypracovat návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene.
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Výpis usnesení dle zápisu č. ZO/2020/02 byl vyhotoven dne 15. 4. 2020
Zapisovatel
Jitka Řípová

- PODEPSÁNO

Předsedající
Eva Hirschfeldová

- PODEPSÁNO

Ověřovatelé
Vítězslav Blažek

- PODEPSÁNO

Marcela Sedláčková

- PODEPSÁNO
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