Obec Chotěnov, Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl
Usnesení č. 5/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Chotěnov
konaného dne 7.10.2014 v 18.30 hod. v kulturním domě v Chotěnově
Prezenční listina: Jitka Boštíková, Martin Záruba, Jiří Novák, Vlastimil Koutný, Pavlína Kopecká,
Mgr. Jindřich Čejka
Nepřítomen: Jiří Horák
Zastupitelstvo obce Chotěnov schvaluje
- zapisovatele: Pavlína Kopecká
- ověřovatele zápisu – Jiří Novák
Mgr. Jindřich Čejka
- rozpočtová opatření 4, 5
- doplatek obyvatel ve výši 300,- na jeden odebraný kompostér
- schvaluje bezúplatný převod pozemků dle vyvěšených záměrů směnit pozemky s Pardubickým
krajem
- znění k uzavření dodatku s Městem Litomyšl: Zastupitelstvo obce Chotěnov konstatuje, že obec
není nadále schopna svými orgány řádně vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce
Chotěnov ve svém správním obvodu,
b) výkonu státní správy svěřené obci Chotěnov zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Chotěnov souhlasí s uzavřením dodatků k veřejnoprávním smlouvám, na
základě kterých výše uvedené činnosti vykonávají orgány města Litomyšl. Dodatky budou
smlouvy uzavřeny do 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce Chotěnov bere na vědomí
- podání žádosti o vyúčtování na SZIF Hradec Králové, žádost byla podána dne 6.10.2014
- termín (4.11.2014 v 9.00 hod.) provedení kontroly na místě ze strany SZIF Hradec Králové
- podepsání smlouvy s výhercem výběrového řízení firmou Experior, s.r.o.
- podepsání smlouvy na zateplení Kulturního domu s firmou Jafis, s.r.o. jako technickým dozorem,
který bude vykonávat osobně Ing. Jiří Kysilka
- info o kompostérech, obci bylo přiděleno na základě dotace 22 kompostérů, do dnešního dne
bylo přijato celkem 22 žádostí
- veřejnou vyhlášku Pardubického kraje o vydání zásad územního rozvoje PK
V Chotěnově dne 14.10.2014
Zápis provedl: Jitka Boštíková

………….………..………………………..……….

Martin Záruba
místostarosta obce Chotěnov

…………………..…………………………………

Jitka Boštíková
starostka obce Chotěnov

mail: obec.chotenov@seznam.cz, web: http://www.chotenov.infobec.cz, tel.: 464 601 777

