Zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Chotoviny
konaného dne 30. ledna 2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Chotoviny
Přítomni: p. Ing. Bervida, p. Filip, p. MUDr. Horák, p. Jordák, p. Ing. Junová, p. Malenický,
p. PaedDr. Němec, p. Ing. Novotná, p. Pražák, sl. Mgr.Sochůrková, p. Mgr. Turek, p. MgA.
Volfová.
Omluveni:.p. Mgr. Bětíková, p. Mgr. Mendel, p. Moos.
Návrh usnesení: p. Malenický, p. Ing. Novotná.
Ověřovatelé: p. Dr. Němec, sl. Mgr. Sochůrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 7. zasedání z.o..
2. Žádost o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště Jeníčkova Lhota“.
Jednání zahájil pan starosta, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a je usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
Dále starosta seznámil přítomné s programem jednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvlášť.
1. Kontrola usnesení – Zápis a usnesení ze 7. zasedání byly ověřeny p. Ing. Novotnou
a sl. Mgr. Sochůrkovou, byly řádně zveřejněny na úřední desce. Nebyly k nim vzneseny
námitky a jsou proto považovány za schválené.
Usnesení č. 102/2020/Z08.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis a usnesení ze 7. zasedání, ze dne 28.11.2019.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
2. Žádost o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště Jeníčkova Lhota“- obec v místní

části Jeníčkova Lhota plánuje vybudovat víceúčelového hřiště o rozměru 13 x 26 m
na propustném podloží z drceného kameniva s povrchem z asfaltového betonu
včetně lajnování a sportovního vybavení. Na tuto akci je možné získat dotaci
z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládané náklady
jsou 1 097 128,90 Kč vč. DPH, dotace max. 70 % (min. 100 tis. Kč). Žádost musí být
podána do 17.2.2020.
Usnesení č. 103/2020/Z08.
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Víceúčelové hřiště v Jeníčkově Lhotě“ do programu 117D8210 Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2020.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno ve 19:10 hodin
Zapsala: Marie Knotková
Ověřovatelé:
PaedDr. Jaroslav Němec

Starosta: Mgr. Zdeněk Turek

Mgr. Martina Sochůrková

Místostarosta: Jan Jordák

