Obec Chotěvice
Usnesení
zastupitelstva obce Chotěvice č. 07/2019
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 07. zasedání dne 19. 12. 2019 usneslo takto :
Zastupitelstvo obce Chotěvice :

1. Bere na vědomí kontrolu zápisu 06. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 09. 2019.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9/2019.
3. Schvaluje pravidla rozpočtového provizória v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidel územního rozpočtu, v platném znění zastupitelstvo
obce Chotěvice stanovuje tato pravidla rozpočtového provizória.
4. Schvaluje rozpočtové provizórium pro obec Chotěvice na rok 2020. Do doby schválení
rozpočtu pro rok 2020 bude obec uskutečňovat jen běžné příjmy a běžné výdaje.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době hospodaření dle pravidel rozpočtového
provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu pro rok 2020 po jeho schválení.
5. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření.
6. Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém zasedání usneslo vydat obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve zněním pozdějších předpisů ( dále jen zákon o místních poplatcích)
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém zasedání usneslo vydat obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadu na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

8. Schvaluje zrušení bodu č. 5. usnesení zastupitelstva č.03/2019 ze dne 21. 02. 2019
jednalo se o nákup pozemků od p.
Hostinné.
9. Schvaluje nákup pozemků p. p. č. 4480 lesní pozemek o výměře 556m2, p. p. č. 4482
lesní pozemek o výměře 3 802m2, p.p p. č. 4483 lesní pozemek o výměře 493m2, p. p. č.
5308 lesní pozemek o výměře 1033m2 za cenu 74 714,90 Kč a p. p. č. 4489 ostatní plocha o
výměře 1027m2 a p. p. č. 4491 ostatní plocha o výměře 390m2 za cenu 4231.90 Kč vše v k.
ú, Chotěvice od
Ceny
pozemků jsou stanoveny znalcem včetně porostů. Pověřuje starostu obce Chotěvice
podpisem smlouvy.
10. Schvaluje nákup pozemků dle GP č. 661-29/2019 p. p. č. 4301/2 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 331m2, p. p. č. 4473/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2002m2 a p. p.
č. 4474/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2847m2 za cenu 777 000,- Kč. Od Martina
Mádla a spol. s. r. o. se sídlem Horní Branná 77, 543 71 Hostinné IČ: 455 396 685.
Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.
11. Schvaluje prodej části pozemku trvalý travní porost z p. p. č. 2969/1 dle GP č. 873183/2019 o výměře 23m2 v k. ú. Chotěvice,
. Za cenu 100-, Kč/1m2 + DPH. Vklad do katastru uhradí kupující.
Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.
12. Schvaluje smlouvu o dílo č. 030/19 na zhotovení dokumentace DUR, DSP a DPS, název
stavby, ,,Chotěvice – chodník podél silnice I/16“ s firmou DIK Janák s. r. o. Trutnov. Cena
projektové dokumentace je 658 700,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu obce Chotěvice
podpisem smlouvy
13. Schvaluje dodatek č. 12. ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 30. 12. 2003
mezi obcí Chotěvice a firmou Transport Trutnov s. r. o.
14. Odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy s městem Hostinné na využití sběrného dvora.
15. Schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona, projednaný návrh zadání
Územního plánu Chotěvice. Územní plán Chotěvice bude pořízen s prvky regulačního
plánu.
16. Schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení nového Územního plánu Chotěvic. Vítězem
zhotovení ÚP ve výběrovém řízení se stala firma Drupos zastoupená Ing. arch. Romanem
Žateckým a Ing. arch. Pavlem Tomkem se sídlem v Trutnově. Cena nového ÚP je 405 000,Kč bez DPH. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.
17. Schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového ÚP obce Chotěvic z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program 117D531. Podpora územně plánovacích
dokumentací obcí pro rok 2020 – dotační titul ,, Územní plán“.

18. Schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení územního plánu obce Chotěvice
z programu Královehradeckého kraje.
19. Schvaluje převod pozemků pod stavbou chodníků I., II. a III. etapy do pasportů místních
komunikací. Jedná se o tyto pozemky - p. p. č. 2970/18, ost. pl. o výměře 236m2, p. p. č.
2970/19 ost. pl. o výměře 321m2, 2970/9 ost. pl. o výměře 965m2, 2970/11 ost. pl. o
výměře 55m2, 2970/10 ost. pl. o výměře 17m2, 2970/23 ost. pl. o výměře 39m2, 2970/22
ost. pl. o výměře 34m2, 2970/24 ost. pl. o výměře 727m2 a 2970/25 ost. pl. o výměře
1655m2 vše v k. ú. Chotěvice.
20. Schvaluje na základě pozemkových úprav v k. ú. Chotěvice - změnu katastrální hranice.
Jedná se o p. p. č. 1343/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 432m2 v k. ú
Hostinné a převádí se do k. ú. Chotěvice.
21. Schvaluje na základě pozemkových úprav v k. ú. Chotěvice - změnu katastrální hranice.
Jedná se o část p. p. č. 2424/2 trvalý travní porost o výměře 830m2 v k. ú. Chotěvice a
převádí se do k. ú. Hostinné.
22. Schvaluje v souladu s § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády
č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, měsíční odměny za výkon funkce místostarosty, předsedů a členů výborů,
předsedy a členů komise jmenovitě dle přiloženého návrhu s platností od 01. 01. 2020.

Vladimír Lukeš
starosta v.r.

Ověřovatelé :
Lýdie Bašová v. r.
Jitka Kofroňová v.r.

