Zápis č. 24/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Chotýčany,
konaného dne 18. 3. 2014 od 19 hodin
Počet členů : 7
Přítomen: Bc. Vojta Luděk, Kuneš Josef, Přibil Milan, Kubín Milan, Zabilka Jan, Zabilková
Marie, Mojhová Radka
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Chotýčany (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 hod. na
OÚ Chotýčany starostou obce Bc. Luďkem Vojtou.
Informace o veřejném zasedání zastupitelstva obce byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na
úřední desce obecního úřadu Chotýčany zveřejněna po dobu nejméně 7 dnů, a to od 1. 3. 2014
do 18. 3. 2014.
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha) konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva).
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající určil zapisovatelkou pí. Radku Mojhovou a ověřovateli zápisu p. Jana Zabilku a p.
Milana Přibila.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Zastupitelstvo obce Chotýčany schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Záměr pronájmu obecního rybníku.
Smlouva o zřízení věcného břemene.
Stanovení odměn zastupitelstva dle nového nařízení.
Návrh na pořízení územní studie – část U nádraží.
Rozpočtové opatření č. 1
Různé

Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 154 bylo schváleno.

zdrželi se 0

Ad 1) Záměr pronájmu obecního rybníku.
Zastupitelstvo obce Chotýčany schvaluje záměr pronájmu obecního rybníku č.p. 2228/7.

Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 155 bylo schváleno.

zdrželi se 0

Ad 2) Smlouva o zřízení věcného břemene.
Zastupitelstvo obce Chotýčany schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.6807007/005/2014-CB pro E.ON Distribuce a.s. na pozemku p.č.1511/5 v k.ú.Chotýčany – přeložka
kabelového vedení NN, která je přílohou č. 2 zápisu.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 156 bylo schváleno.

zdrželi se 0

Ad 3) Stanovení odměn zastupitelstva dle nového nařízení.
Zastupitelstvo obce Chotýčany v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a zákonem č. 128/2000
Sb. o obcích schvaluje odměnu od 01.04.2014:
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce ve výši 750,- Kč měsíčně,
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13.050,- Kč měsíčně,
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11.421,- Kč
měsíčně,
za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1.060,- Kč měsíčně,
za výkon funkce předsedy kulturního výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1.060,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0
Usnesení č. 157 bylo schváleno.

zdrželi se 1

Ad 4) Návrh na pořízení územní studie – část U nádraží.
Zastupitelstvo obce Chotýčany schvaluje žádost o vypracování územní studie na území č. US 7
územního plánu, a pověřuje starostu obce Chotýčany, bc. Luďka Vojtu, o sepsání žádosti na
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 158 bylo schváleno.

zdrželi se 0

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce Chotýčany schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto
zápisu. Příjmy rozpočtu se navýší o 98.200,- Kč, výdaje rozpočtu se navýší o 161.000,- Kč a
financování z výsledku hospodaření z minulých let se navýší o 62.800,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 159 bylo schváleno.

zdrželi se 0

Ad 6) Různé
Na žádost občanů obce bude vypracovaná územní studie na území US 7 územního plánu, která je
nutná k možnosti přípravy podmínek plánované výstavby dle platného ÚP.
Byla ukončena úprava kotelny. Část kotelny bude sloužit jako garáž pro malotraktor Husquarna
(sekačka, mulčovač, sběrač, pluh).
V současné době probíhá očista lesních porostů.
V letošním roce uvažujeme o rekonstrukci cesty od mostu k Bezpalci a o cestě k Matouškům
(chatám).
V dubnu 2014 začne výstavba účelové komunikace vodárna -Kubínů.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.35 hod.
Přílohy zápisu:
příloha č. 1 – Prezenční listina
příloha č. 2 – Smlouvu o zřízení věcného břemene č.6807-007/005/2014
příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1

Zápis byl vyhotoven: 25. 3. 2014
Zapisovatel:

Radka Mojhová

Ověřovatelé:

Jan Zabilka
Milan Přibil

Starosta:

Bc. Luděk Vojta

