ZÁPIS
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 26 . 8. 2009
od 19.00 hod. v zasedací síni v Chotíkově 118

Přítomni: Bělohlavý Tomáš

Nepřítomni: Bříza Zdeněk

Bláha Zdeněk
Blažek Vítězslav
Řípa Luděk
Fryček Václav
Čechura Vladimír
Haken Luděk
Chmelíř Josef
Landa Jan
Tomášek Oto
Havel Jan
Smolák Martin
Hlaváček Zdeněk
Řípa Luděk
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov:
1) Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
2) Návrh „Dohody o investičním Záměru výstavby na termické zpracování
tuhého komunálního odpadu“
3) Informace k místnímu referendu a dopadům rozhodnutí na budoucí
rozvoj obce.
4) Rozprava a diskuze k obecné problematice Obce Chotíkov

Průběh jednání:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta p. Blažek (dále jen
„starosta“) v 19.00 hod uvítáním. Konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů
z 15 a tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh na zvolení návrhové komise ve složení: p. Bělohlavý a
p. Řípa a dal o něm hlasovat.
- Návrh byl schválen jednomyslně 14 hlasy
Starosta podal návrh na zvolení ověřovatelů zápisu a to p. Hlaváčka a p. Mrázka
- Návrh byl schválen jednomyslně 14 hlasy
Poté starosta přednesl návrh programu VZ.
Starosta nechal o programu VZ hlasovat
- Návrh byl schválen jednomyslně 14hlasy
Starosta přednesl návrh „Dohody s Plzeňskou teplárenskou, a.s. o investičním
záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého komunálního odpadu“

- Návrh byl schválen hlasováním zastupitelů pro ….. hlasů, proti …..hlasů,
zdrželo se hlasování … hlasů

Starosta přednesl informaci Rady Obce Chotíkov, kterou budou písemně
osloveny oprávněné osoby, které se mohou zúčastnit místního referenda. Rada
obce schválila formu distribuce písemnou pozvánkou, která bude distribuována
do každého domu registrovanému pod. číslem popisným v k. ú. Chotíkov a
zveřejněním této pozvánky obvyklou formou (vývěska OÚ, webové stránky
apod.)
- Návrh byl schválen jednomyslně 14 hlasy

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány řádné body programu veřejného
zasedání zastupitelstva obce Chotíkov.

Zastupitelstvo poté jednomyslně schválilo znění všech bodů usnesení tohoto
zasedání zastupitelstva.

Po proběhnutí diskuze bylo zasedání obce ukončeno ve 20. 00 hodin.

V Chotíkově dne 26.8. 2009
Členové návrhové komise:
p. Bělohlavý

…………………………..

p. Hlaváček ………………………………
Ověřovatelé zápisu:

p. Mrázek

………………………………….

p. Chmelíř

…………………………………….

Přílohy:
1) Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne
26. 8. 2009
3) Prezenční listina veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov
ze dne 26. 8. 2009
4) Podkladové materiály k jednotlivým projednávaným bodům vč. textu
„Dohody“ s P.T.,a.s.

