Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 21.3.2022
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Davidem Beranem,
na pronájem jednotky č. 644/101, vymezené dle občanského zákoníku, způsob
využití garáž o velikosti 12,9 m² umístěnou v budově č.p. 644, která je součástí pozemku par.
Č. st. 1130. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2022, s výpovědní
lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 50,- Kč bez DPH/m²/měsíc.
2. vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les: 1 ks dřeviny Smrk ztepilý, na
pozemku parc. č. 1306/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku.
3. vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les: 1 ks dřeviny Jabloň domácí, na
pozemku parc. č. 801/1 v k.ú. Týnec, Obec Chotěšov obce a s tím spojené snížení
administrativní hodnoty pozemku.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností INEL-Technik s.r.o., se
sídlem Loubská 704/9, 405 02 Děčín, IČO: 252 49 645, v zastoupení společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 247 29 035 o
zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby č. IZ-12-0001317/SoBS
VB/002 Chotěšov, PJ, č.p. 481 – přeložka kNN do obecního pozemku parc. č. 221/23 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov. Podmínkou pro provedení stavby je použití protlaku pod
asfaltovým povrchem komunikace.
5. uzavření a podpis řádné smlouvy společnosti Bořík B + B elektro s.r.o., se sídlem Husova
1121, 334 01 Přeštice, IČO: 29104220, v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-0017912/1/VB
„Chotěšov, PJ, Lesní, parc.č. 512/3 - kNN“, uložení zemního kabelového vedení NN, do
obecních pozemků parc.č. 28/20 v v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
6. uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí poradenství, podpory a konzultací v oblasti IT
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 a panem Otou
Procházkou,
, IČO: 67628851. Předmětem smlouvy
je provedení veškerých prací a služeb, kterých je třeba trvale nebo i dočasně k řádnému
provozu, využívání a dostupnosti prostředků IT v prostředí na OÚ Chotěšov za měsíční
paušální částku ve výši 4.300,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s platností od
1.4.2022 do 31.3.2023.
7. podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky
„PODPROGRAM 129 412 – Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro
veřejnou potřebu III“ na spolufinancování stavební akce „Vodovod Losina“.
8. uzavření a podpis Smlouvy o poskytování služeb technického dozoru stavebníka se
společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s.r.o., se sídlem Bližanovy č. 85, IČO:
06787720 na poskytnutí technického dozoru investora na stavbu „Vodovod Losina“ za
nabídkovou cenu 56.500,- Kč bez DPH.
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9. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmy Jaroslav Černý, se sídlem V Domkách 406/9,
Plzeň 3 – Radobčice, 301 00, IČO: 617 52 363 na zpracování projektové dokumentace na akci
„Přeložka sítě CETIN – Stará náves II. Etapa“ za nabídkovou cenu 37.000,- Kč bez DPH.
10. uzavření a podpis smlouvy a úhradu poplatku 40.000,-Kč za užívání veřejného
prostranství za účelem uspořádání poutě v roce 2022 s panem Josefem Zahradníkem, bytem
IČO: 428 03 063.
11. uzavření a podpis smlouvy se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se
sídlem Nábřežní 4, 150 00 Praha 5, IČO: 471 16 901, na „Zajištění koncesního řízení na
výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotěšov“ za nabídkovou cenu
220.000,- Kč bez DPH.
12. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností DYBS Plzeň s.r.o., se sídlem Prvomájová
514/39, 322 00 Plzeň, IČO: 626 21 033, která podala nejnižší nabídku do výběrového řízení
na akci „Obnova návsi v Chotěšově – etapa č. 2“ za nabídkovou cenu ve výši 3.229.916,95
Kč bez DPH.
13. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností DYBS Plzeň s.r.o., se sídlem Prvomájová
514/39, 322 00 Plzeň, IČO: 626 21 033, která podala nejnižší nabídku do výběrového řízení
na akci „Chotěšov – parkoviště u fary“, za nabídkovou cenu ve výši 3.124.954,79 Kč bez
DPH.
14. podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při
zajišťování bezpečnosti 2022“ na akci „Bezpečná cesta do školy včetně kamerového
dohledového systému – 2. etapa“.
II. Neschvaluje
1. neschvaluje cenovou nabídku společnosti šéfbot s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov,
Radlická 180/50, IČO: 083 78 169 na produkt „Automatický informační asistent“.
2. poskytnutí finanční podpory spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha
8, IČO: 61383198 na zajištění provozu v roce 2022.
3. poskytnutí finančního příspěvku spolku Military Car Club Plzeň, z.s., se sídlem Plzeň 3,
Jižní Předměstí, Čechova 1934/19, IČO: 056 48 220 na realizaci akce „Convoy of
remembrance 1945 – 2022“ u příležitosti výročí konce 2. světové války.

III. Bere na vědomí
1. informace Ministerstva kultury České republiky o předběžném přiznání příspěvku ve výši
2.100.000,- Kč z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2022 na pokračování
oprav střechy prelatury a hospodářské budovy kláštera premonstrátek v Chotěšově.
2. zprávu k výběrovému řízení na akci „Obnova návsi v Chotěšově – etapa č. 2“.
3. zprávu k výběrovému řízení na akci „Chotěšov – parkoviště u fary“.
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IV. Ukládá
6/2022 - uveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 506/1 o výměře 130 m² v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov, ve vlastnictví obce na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem stanovené
lhůtě pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 4-5/2022
Odpovídá: místostarosta

7/2022 - uveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 506/1 o výměře 270 m² v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem
stanovené lhůtě pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 4-5/2022
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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