Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 21.10.2019

I. Schvaluje
1. podpis pracovní smlouvy na pozici Provozní kulturních zařízení obce, kulturní referent/ka
obce Chotěšov s paní Hanou Karbanovou, trvale Slovanská 342, 332 14 Chotěšov.
2. ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi MAS Radbuza, z.s. se sídlem nám. ČSA 24, 333
01 Stod, IČO: 228 97 461, zastoupeným Ing. Janem Bostlem a obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na část nebytových prostor o výměře 10 m² v objektu
občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e., který je součástí pozemku p.č.st 638 v k.ú. Chotěšov,
obec Chotěšov. Smlouva se ukončuje dohodou ke dni 31.10.2019.
3. uzavření a podpis nájemní smlouvy s MAS Radbuza, z.s. se sídlem nám. ČSA 24, 333 01
Stod, IČO: 228 97 461, zastoupeným Ing. Janem Bostlem na část nebytových prostor o
celkové výměře 46,2 m² v objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e., který je součástí
pozemku p.č.st 638, v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou,
s dobou platnosti od 1.11.2019, s nájemným ve výši 29,- Kč/m²/měsíc a s šestiměsíční
výpovědní lhůtou.
4. výpověď nájemní smlouvy uzavřené mezi paní Jaroslavou Kovaříkovou, trvale
, IČO: 74504223 na straně nájemce a Obcí Chotěšov se sídlem Plzeňská
88, 332 14 Chotěšov na straně pronajímatele na prostor sloužící k podnikání č.9 o celkové
výměře 18,25 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 88, Plzeňská ulice Chotěšov. Nájemní
smlouva se vypovídá ke dni 31.10.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou a s tím, že nájemce
uhradí dlužnou částku na nájemném a paušálu za úhradu služeb za červenec až září 2019 ve
výši
Kč.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 na akci „Úprava elektroinstalace v zasedací místnosti obecního
úřadu“ za nabídkovou cenu 22.864,90 Kč bez DPH.
6. uzavření a podpis smlouvy s firmou Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681, 332 14
Chotěšov, IČO: 02184591, na akci „Rekonstrukce zasedací místnosti obecního úřadu“, za
nabídkovou cenu 155.290,- Kč bez DPH.
7. uzavření a podpis dodatku smlouvy o dílo s firmou DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 39,
322 00 Plzeň, na stavební práce s názvem „Novostavba části úseku D3 dálkové cyklotrasy
CT3“, jehož předmětem je nově upravená nabídková cena. Ta bude dle nově navrženého
technologického postupu snížena z částky 1.047.446,47 Kč bez DPH na částku 682.590,97 Kč
bez DPH.
8. uzavření a podpis dodatku Smlouvy k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany uzavřené dne 1.7.2010 s firmou BEZPO Plzeň s.r.o.,
Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň, IČO 26351951. Dodatkem se mění článek č. VI, kde dochází
k navýšení paušální částky v oblasti BOZP na 900,- Kč/měsíc a v oblasti PO na 900Kč/měsíc.
Celková částka je 1.800,- Kč/měsíc plus DPH.
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9. výpověď nájemní smlouvy na část prostor k podnikání, umístěný v I. nadzemním podlaží
domu č.p. 313, na stavební parcele č. 282 v k. ú. Chotěšov, obec Chotěšov, specifikovaný na
situačním plánku, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, uzavřené mezi panem
Petrem Filipem, trvale
, na straně nájemce a Obcí
Chotěšov se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov na straně pronajímatele. Nájemní smlouva
se vypovídá ke dni 31.10.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. Neschvaluje
1. zařazení pana Tomáše Zemánka, trvale
pronájem obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o

III. Bere na vědomí
1. zápis z 3. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného v Neuměři
dne 24.9.2019.
2. zápis z jednání Kontrolního výboru obce Chotěšov ze dne 30.9.2019.
3. žádost osadního výboru Hoříkovice – Týnec na vybavení fotbalového areálu a úpravu
veřejných ploch v obci Hoříkovice.
4. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov za rok 2019. Dílčí přezkoumání se
uskutečnilo ve dnech od 14.10.2019 do 17.10.2019. Přezkoumané období od 01.01.2019 do
31.08.2019.
IV. Ukládá
30/2019 - předložit k projednání VJZO žádost Davida Macháčka,
o prodej části pozemku parc. č. 467 v k.ú. Losina, obec Chotěšov o výměře max.
1000 m ² pro stavbu rodinného domu a současně o schválení výjimky se zastavěním tohoto
pozemku dle ust. § 188a, ost. 1, písm. c) stavbeního zákona.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
31/2019 – předložit k projednání nejbližšímu VJZO Výroční zprávu Základní školy Chotěšov
za školní rok 2018 – 2019.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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