ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov konaného dne 30 . 10. 2009
od 19.00 hod. v kulturním zařízení Slávie v Chotíkově

Přítomni:
Bláha Zdeněk

Nepřítomni:

Blažek Vítězslav

Bělohlavý Tomáš

Řípa Luděk

Mrázek Josef

Fryček Václav

Smolák Martin

Čechura Vladimír

Havel Jan

Haken Luděk

Tomášek Oto

Chmelíř Josef
Landa Jan
Hlaváček Zdeněk
Řípa Luděk

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov:
1) Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
2) Návrh Dodatku č. 1 k „Dohodě o investičním Záměru výstavby na
termické zpracován tuhého komunálního odpadu“ s PT, a.s.
3) Přijetí dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ
4) Informace o průběhu zpracování změny č. 2 Územního plánu obce
Chotíkov
5) Schválení přijetí dotace na výstavbu ATS pro stávající vodovod od
Statutárního města Plzně ve výši 2 mil. Kč.

6) Schválení žádosti na Pozemkový fond ČR o vydání pozemků.
7) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
kabel NN na pozemcích p.č. 725/19, 725/2 a 725/1 v KÚ Chotíkov pro
podzemní vedení el. Přípojky v trase stávajícího vedení pro firmu ARBYD,
s.r.o. a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene
na pozemcích PK p.č. 2857/1d2 a PK p.č. 2831/1 v KÚ Chotíkov ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s pro realizaci přípojky NN vč. rozvodné skříně.
8)Žádost o směnu a odkup náhradního pozemku manž. Flieglovi

9) 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 10 zastupitelů
z 15 a tedy, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh na zvolení návrhové komise ve složení: p. Haken a p.
Bříza a dal o něm hlasovat.
- Návrh byl schválen jednomyslně 10 hlasy
Starosta podal návrh na zvolení ověřovatelů zápisu a to p. Chmelíře a p. Bláhu
- Návrh byl schválen jednomyslně 10 hlasy
Poté starosta přednesl návrh programu VZ.
Starosta nechal o programu VZ hlasovat
- Návrh byl schválen jednomyslně 10hlasy

p. Haken přednesl zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období
- Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí

Starosta přednesl návrh Dodatku č. 1 k„Dohodě s Plzeňskou teplárenskou, a.s.
o investičním záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého
komunálního odpadu“

- Návrh byl schválen jednomyslně 10 hlasy

Přijetí dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ
Starosta přednesl návrh na Přijetí dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ.
- Návrh byl schválen 9 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování
Starosta obce podal informaci o průběhu zpracování návrhu na „Změnu č. 2
územního plánu obce
- Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí
Starosta předložil ke schválení přijetí dotace ve výši 2 000 000,- Kč od
Statutárního města Plzně na výstavbu ATS pro stávající vodovod v Chotíkově.
- Zastupitelstvo schvaluje jednomyslně 10 hlasy uzavření smlouvy se
Statutárním městem Plzeň na dotaci ve výši 2 000 000,- Kč na
vybudování ATS stanice
Starosta předložil zastupitelům žádost na Pozemkový fond ČR o vydání
pozemků v K.Ú. Chotíkov do vlastnictví obce
- Žádost byla schválena 9 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování
Starosta předložil ke schválení návrh uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN na pozemcích p.č. 725/19,
725/2 a 725/1 v KÚ Chotíkov pro firmu ARBYD, s.r.o. , s tím, že trasa položení EL
kabelu bude kopírovat trasu stávající přípojky.
- Návrh byl schválen jednomyslně 10 hlasy
Starosta předložil návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se společností
ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení věcného břemena pro uložení el. kabelu NN a
instalaci rozvodné skříně na pozemcích PK p.č. 2857/1d2 a 2831/1 v KÚ
Chotíkov
- Návrh byl schválen jednomyslně 10 hlasy

Starosta přednesl žádost manželů Flieglových o směnu a odkup náhradního
pozemku p.č. 725/19 v KÚ Chotíkov.
Na návrh zastupitele p. Landy nebude k tomuto bodu přijato rozhodnutí a
konečné rozhodnutí bude přijato na dalším veřejném zasedání po projednání
dalších možností příjezdu do bývalého zemědělského areálu .
- Návrh byl schválen 9 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování

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. 15 hodin.

V Chotíkově dne 30. 10. 2009

Členové návrhové komise:
p. Haken

…………………………..

p. Bříza ………………………………

Ověřovatelé zápisu:

p. Bláha

p. Chmelíř

………………………………….

…………………………………….

Přílohy:
1) Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov ze dne
30. 10. 2009
3) Prezenční listina veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotíkov
ze dne 30. 10. 2009
4) Podkladové materiály k jednotlivým projednávaným bodům vč. textu
Dodatku č. 1 k „Dohodě“ s PT a.s.

