Obec Chotěvice

Usnesení
zastupitelstva obce Chotěvice č. 14/2021
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 14. zasedání dne 08. 04. 2021 usneslo takto:
Zastupitelstvo obce Chotěvice:
1. Bere na vědomí kontrolu zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 03. 2021.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
3. Schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024-2026
4. Schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2021.
5. Schvaluje investiční záměr dostavby nájemních bytů v 1.NP domu pro seniory.
6. Schvaluje financování nájemních bytů v 1.NP domu pro seniory z vlastních finančních
úspor.
7. Schvaluje způsob výběrů zájemců o nájemní byty v 1. NP domu pro seniory, který bude
probíhat standartním způsobem to je výběrovou komisí složenou ze členů zastupitelů, přičemž
budou dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminačního přístupu a zásady rovného
zacházení. V nájemní smlouvě bude zakotven zákaz pronájmu nájemního bytu nájemcem
třetím osobám a zákaz podnikání.
8. Schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 5697 ostatní komunikace ostatní plocha o
výměře 182 m2 pod stavbou místní komunikace v k. ú. Chotěvice z majetku
Královehradeckého kraje do vlastnictví obce.
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitosti nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o
dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod
místní komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Pověřuje
starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.
9. Schvaluje prodej pozemkové parcely č. 5677 zahrady o výměře 119 m2 v k. ú. Chotěvice.
, 543 71 Hostinné za cenu 35,- Kč/m2 + DPH, vklad
do katastru uhradí kupující. Pověřuje starostu obce Chotěvice podpisem smlouvy.

10. Schvaluje prodej části pozemku z p. p. č. 3175/3 ostatní komunikace ostatní plocha o
výměře 13 m2 v k. ú. Chotěvice. Správě železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 709 94 234 za cenu úředního odhadu 2340,- Kč bez
DPH. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy, znaleckého posudku, GP, vklad do katastru
nemovitostí a ostatní případné náklady spojené s převodem uhradí kupující. Pověřuje starostu
obce Chotěvice podpisem smlouvy.
11. Schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
12. Schvaluje finanční vypořádání havárie na vodovodní soustavě v domu čp. 264 u bytu č. 5.
Takto: Spotřebu vody za první čtvrtletí 2021 uhradí průměr čtvrtletní spotřeby roku 2020
navýšenou o 800,- Kč.
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