Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
USNESENÍ Zastupitelstva obce Chotíkov
ze dne 11. 02. 2021 dle zápisu č. ZO/2021/01

Usnesení č. 1 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu paní Jitku Paterovou a pana Milana Dlouhého
a zapisovatelem paní Jitku Řípovou
Usnesení č. 2 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání.
1.
2.
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15.
16.
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20.
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Zahájení zasedání
Složení slibu zastupitele náhradníka
Schválení programu
Zpráva o činnosti RO
Souhlas s pracovněprávním vztahem člena zastupitelstva
Dodatek č. 3 – Zásady pro poskytování prostředků ze sociálního fondu
Žádost o dotaci MF – Rekonstrukce ZŠ – II. etapa Přístavba ŠJ a OU se ŠD
Žádost o dotaci PK PSOV Projekty obcí – Poplužní dvůr - maštal
Žádost o dotaci PK – DTM obce Chotíkov
SOBS prodej pozemku (Gasnet – průtah silnice III/18051)
SOBS prodej části pozemku parc. č. 213/12 (DTS, ČEZ Distribuce a.s.)
SOBS na zřízení VB č. IV-12-0016828/VB2a (Omexom/ČEZ Distribuce a.s.)
SOBS na zřízení VB č. IV-12-0017322 (Horáková / ČEZ Distribuce a.s.)
Majetkoprávní vztahy – pozemky lokalita FVE
14.1 Prodej pozemku parc. č. 725/29 a část parc. č. 725/2
14.2 Nabytí části pozemku parc. č. 725/37
SOZVB – horkovod Plzeňská teplárenská a.s.
Nabytí pozemku parc. č. 753/2 (Sokolovna)
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Stanovisko obce – most přes silnici I/20
Stanovisko obce – nádrž zařízení ČOV
Diskuze
Zakončení zasedání
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Usnesení č. 3 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce Chotíkov souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí Chotíkov a p. Václavem Plicem, členem zastupitelstva obce, formou uzavření pracovní
smlouvy od 15. 02. 2021 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 4 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování prostředků ze sociálního
fondu.

Usnesení č. 5 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s podáním
žádosti
o
dotaci
na
Rekonstrukci ZŠ - II. etapa – Přístavba ŠJ a OU se ŠD z dotační výzvy Ministerstva financí ČR
na modernizaci a rekonstrukci, případně výstavbu nových kapacit základních a mateřských
škol. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostku uskutečněním
výběrového řízení na dodavatele.

Usnesení č. 6 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na statické zajištění objektu maštale,
neboli chlévů na Poplužním dvoře čp. 30 a to z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2021 – Projekty obcí. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace
a pověřuje starostku řízením projektu.

Usnesení č. 7 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení digitální technické mapy
obce Chotíkov z dotačního titulu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v
Plzeňském kraji 2021“. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostku
řízením projektu a uskutečněním výběrových řízení na dodavatele.

Usnesení č. 8 ZO/2021/01 – NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 9 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 658/19 o výměře 1m2
za cenu 100,- Kč a s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou GasNet s.r.o.,
IČ 27295567 se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 10 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 213/12 a s uzavřením budoucí
smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121721842 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 11 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a
dohodu umístění stavby č. IV-12-0016828/VB2A na pozemku č. parc. 753/15, v k. ú. Chotíkov
ve vlastnictví obce Chotíkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035,
sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 12 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a
dohodu umístění stavby č. IV-12-0017322 na pozemku č. parc. 315 v k. ú. Chotíkov
ve vlastnictví obce Chotíkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035,
sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

Usnesení č. 13 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 725/29 o výměře 1294 m2 a
části pozemku parc. č. 725/2 o výměře 897 m2 zapsaných na LV 10001 v k. ú. Chotíkov
společnosti AP Living s.r.o., IČ 01826204, se sídlem Chotíkov 388, 33017 Chotíkov za
cenu 696 850,- Kč a pověřuje starostku předložením kupní smlouvy včetně originálu
geometrického plánu ke schválení na příštím zasedání Zastupitelstva.

Usnesení č. 14 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo souhlasí a nabytím části pozemku č. parc. 725/37 o výměře 367m2
do vlastnictví obce Chotíkov od společnosti AP Living s.r.o. IČ 01826204
za cenu 179 830,- Kč a pověřuje starostku jednáním o nabytí části pozemku 725/20.

Usnesení č. 15 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv č. VB 45/2021, VB 46/2021, VB 47/2021,
VB 48/2021, VB 49/2021, VB 50/2021, VB 51/2021 a VB 52/2021 o zřízení věcného břemene
služebnosti umístění a provozování inženýrské sítě - horkovodní přípojky DN 250 a elektrické
přípojky 22 kV se společností Plzeňská teplárenská a.s., IČ 49790480, se sídlem
Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň a pověřuje starostku podpisem smluv.
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Usnesení č. 16 ZO/2021/01:
Jednání Zastupitelstva obce Chotíkov se přerušuje a pokračování jednání proběhne
v pondělí dne 15. 02. 2021 v 18 hodin v KZ Slávie.

Usnesení č. 17 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabytím části pozemku parc. č. 753/2 o výměře. 2027m2
za cenu 1800,- Kč/m2, a části pozemku o výměře 80 m2 za cenu 1.400,- Kč/m2, tj. celkem
za kupní cenu 3 760 600,- Kč do vlastnictví obce Chotíkov od p. J. J. a pověřuje starostku
uzavřením kupní smlouvy.

Usnesení č. 18 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které je přílohou č. 3 tohoto
zápisu.

Usnesení č. 19 ZO/2021/01 – NEBYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 20 ZO/2021/01:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem projektu vybudování přemostění silnice 1/20 v místě
stávajícího mostu na Bejkárnu tak, aby nově vybudované přemostění splňovalo v plném
rozsahu tytéž technické parametry, jako měl most stávající.

Výpis usnesení dle zápisu č. ZO/2021/01 byl vyhotoven dne 18. 2. 2021

Zapisovatel:
Jitka Řípová

- PODEPSÁNO

Ověřovatelé:
Jitka Paterová
Milan Dlouhý

- PODEPSÁNO
- PODEPSÁNO

Předsedající
Eva Hirschfeldová

- PODEPSÁNO
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