Obec Chotěnov, Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl
Usnesení č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Chotěnov
konaného dne 17.4.2018 v 18.30 hod. v kulturním domě v Chotěnově
Prezenční listina:
Přítomni: Jitka Boštíková, Mgr. Jindřich Čejka, Martin Záruba, Jiří Novák, Ing. Iva Motyčková, Vlastimil
Koutný
Omluveni: Jiří Horák
Zastupitelstvo obce Chotěnov schvaluje
- zapisovatele: Ing. Iva Motyčková
- ověřovatelé zápisu - Mgr. Jindřich Čejka, Martin Záruba
- rozpočtové opatření číslo 2
- prodeje všech pozemků dle vyvěšených záměrů
- dle žádosti kácení stromu u Kaupů
- žádosti o finanční příspěvek – Farní charita Dolní Újezd, český svaz včelařů, SDH Chotěnov
- zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 27.3.2018 včetně výsledku hospodaření obce
za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad
- účetní závěrku za rok 2017
- závěrečný účet obce za rok 2017
- výsledek výběrového řízení ve věci dodavatele nového dopravního automobilu pro SDH
Chotěnov – nejnižší nabídku podala firma Auto Trutnov, s.r.o.
Zastupitelstvo obce Chotěnov bere na vědomí
- informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které
mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství
- informaci o vytvoření směrnice ke GDPR
- projednání připomínek k nově vznikajícímu územnímu plánu – Město Litomyšl, SURPMO HK
Zastupitelstvo obce Chotěnov neschvaluje
- prodej pozemků dle žádostí paní Jitky Pavlišové a Miloše Flídra
- nabídku právní pomoci v rámci Mikroregionu Litomyšlsko Desinka pro naši obec

mail: obec.chotenov@seznam.cz,

web: www.chotenov.cz,

tel.: 464 601 777

Obec Chotěnov, Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl
V Chotěnově dne 24.4.2018
Zápis provedl :

Ing. Iva Motyčková

.......………………………………

Podpisy ověřovatelů zápisu: Mgr. Jindřich Čejka

.......………………………………

Martin Záruba

…………………………………...

Podpis starostky:

Jitka Boštíková

……………………………………

Podpis místostarosty:

Martin Záruba

……………………………………
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