Usnesení

Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Chotíkov konaného dne 17.12
. 2009 v sálu kulturního domu Slavie v Chotíkově
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce většinou hlasů volí a schvaluje návrhovou komisi ve
složení p. Bělohlavý a p. Landa

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce většinou hlasů volí a schvaluje ověřovatele zápisu p.
Řípu a p. Smoláka

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje tento program VZ:
1)Zpráva o činnosti Rady obce
2)Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Chotíkov
3) Návrh ceny vodného na rok 2010
4) Způsob a výše financování rozšířené autobusové dopravy.
5) Projednání smluv o zřízení věcného břemene s RWE
6) Prodeje pozemků a pronájem budovy
7) Zásady poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
8) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC
9)Návrh na výši poplatků za žáka MŠ pro rok 2010
10) Návrh na zřízení věcného břemene pro vodovod Chotíkov –
Malesice ve
prospěch města Plzně

11) Návrh rozpočtového opatření obce č.3
12) Návrh rozpočtu obce na rok 2010
13) Návrh rozpočtového výhledu obce
14) Založení sdružení mezi Obcí Chotíkov a FC Chotíkov 1932.
Ukončení
smlouvy o sdružení z 25. 6. 1996. Jmenování zástupců obce do
nově
zakládaného sdružení.

15) Diskuze a náměty k obecnímu dění
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Chotíkov
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení „Změny č. 2 k územnímu plánu
obce Chotíkov“ v rozsahu předloženého návrhu., který je přílohou k
tomuto usnesení.
Schvaluje uzavření „Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5. 2006 s
firmou atelier URBIOPROJEKT.
Jako kontaktní osobu pro jednání se zpracovatelem a dotčenými úřady
stanoví Ing. Vítězslava Blažka – starostu obce
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenu vodného pro rok 2010
ve výši 25,27 Kč/m3 navrženou firmou Veolia pro dodávky vody do obce
Chotíkov.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zlepšení dopravní obslužnosti obce
a schvaluje finanční spoluúčast obce na finančním podílu zúčastněných
obcí dle klíče , který zpracuje Krajský úřad PK. Obce se budou podílet
poměrem 53 % z celkových vícenákladů.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce ruší Usnesení č. 7 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 30.10. 2009 a nahrazuje jej usnesením v
tomto znění:
ZO Chotíkov schvaluje:
1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného
břemene vedení a provozování vodovodu v rámci stavby „Vodovod
Malesice“ přes pozemky p.č. 28844PK (KN 603/4),612/3 KN, 986 PK
1059 PK, 1062 PK, 1197 PK, 1198 PK, 1201 PK 2838 PK, 2843 PK tyto
KN 614, 615 KN a 2837 PK (KN617), vše v k.ú. Chotíkov, zapsaných na
LV 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Plzeň-sever, ve vlastnictví obce Chotíkov, adresa Chotíkov
118, PSČ 330 17, IČO 00257834 (budoucí povinný). Budoucím
oprávněným z věcného břemene je statutární město Plzeň, adresa nám.
Republiky1, 306 32 Plzeň, IČO 00075370. Věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou.
2. Uzavření konečné smlouvy o zřízení věcného břemene dle podmínek
uvedených v bodu 1. tohoto usnesení. Smlouva o zřízení věcného
břemene bude uzavřena do 120 dnů po vydání kolaudačního souhlasu
na stavbu „Vodovod Malesice“.
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2 000 000 ,- Kč
statutárním městem Plzní obci Chotíkov, adresa Chotíkov 118, PSČ 330
17 IČO 00257834 účelově vázané na výstavbu „automatické tlakové
stanice“ (dále jen ATS) pro stávající vodovod v Chotíkově. Dotace bude
převedena na účet obce Chotíkov poté, co investor – obec Chotíkov
předloží městu Plzni pravomocné územní rozhodnutí na umístění stavby
ATS pro stávající vodovod v Chotíkově a současně poté, co investor
stavby „Vodovod Malesice“ – město Plzeň získá pravomocné stavební
rozhodnutí k této stavbě. Nebude-li městem poskytnutá dotace užita ke
stanovenému účelu, tj. výstavbě ATS nejpozději do dvou let od
poskytnutí dotace, bude obec Chotíkov povinna vrátit nevyužitou dotaci
nebo její část městu Plzni.

4.Nebude-li dotace uvedená výše obci Chotíkov poskytnuta v termínu
uvedeném v bodu 3. tohoto usnesení, nebude obec Chotíkov vázána
ustanovením bodu 2. tohoto usnesení
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 725/19 v K.Ú
Chotíkov nejvyšší nabídce nejméně však 400,- Kč /m2. Starosta obce
zabezpečí zveřejnění zájmu obce na prodej výše uvedeného pozemku
zákonným způsobem.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem budovy (bývalé prodejny) v
Markovně zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, nejméně však 5000,-Kč
měsíčně , při zajištění přístupu obce k technickým zařízením v suterénu
objetu, která zabezpečují chod celého areálu.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva obce Chotíkov“ v předloženém znění a
ukládá starostovi obce tyto vydat a zveřejnit.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání
hospodaření ÚSC Chotíkov za rok 2009 a ukládá starostovi zjištěné
nedostatky odstranit pro budoucí období.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za žáka MŠ ve výši 300 Kč,měsíčně s účinností od 1. 1. 2010
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č.3“ pro rok 2009 vč
příspěvku na činnost pro HC Chotíkov ve výši 40 000,- Kč FC Chotíkov
1932 70 000,- Kč a SDH Chotíkov 7 000,- Kč.
Usnesení č. 15

Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočet obce Chotíkov“ na rok 2010 v
projednaném znění vč. schválených úprav, a to v par. 3419 neschválení
položky 5229 Lyžařskému SK.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtový výhled obce do roku 2012
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít Smlouvu o sdružení mezi
Obcí Chotíkov a FC Chotíkov 1932 za účelem správy, údržby a investic
do společného majetku.
Dále schvaluje za zástupce obce ve sdružení p. Vladimíra Čechuru,p.
Tomáše Bělohlavého a p. Zdeňka Břízu
Ukládá starostovi obce ukončit platnost smlouvy o sdružení s TJ Sokol
Chotíkov uzavřenou dne 25. 6. 1996 ke dni nabytí účinnosti nově
uzavřené smlouvy o sdružení.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí“ na
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 385 v K.Ú. Chotíkov pro
zřízení plynové přípojky.

V Chotíkově dne 17. 12 2009

…………………………………………..
………………………………………………..
zapisovatel

starosta

