Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 5.10.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Michalem Trhlíkem, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní
přípojky k domu č.p. 97 stojícím na pozemku parc. č. st. 73 v k.ú. Chotěšov do obecního
pozemku parc.č. 794/2 v k.ú. Chotěšov.
2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní Bc. Lenkou Kašparovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní
přípojky k domu č.p. 258 stojícím na pozemku parc. č. st. 258 v k.ú. Chotěšov do obecního
pozemku parc.č. 498/3 v k.ú. Chotěšov. Vstup do vozovky před koncem záruční lhůty je
možný pouze při převzetí veškerých podmínek stanovených záruční lhůtou, která končí dnem
13.12.2022.
3. prodej hrotového soustruhu č.e. TS-I-14 firmě POKORNÝ Zdeněk, se sídlem Nad údolím
13, 326 00 Plzeň, IČO: 14689243 za nabídkovou cenu 29.000,- Kč.
4. konečnou cenu realizace akce „Napojení stavební buňky na sběrném dvoře a úprava
terénu“ ve výši 128.297,- Kč bez DPH provedené firmou EDUARD MOLEK, Jungmannova
592, 332 14 Chotěšov, IČO: 61143626.
5. uzavření a podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Záchrana a využití konventu kláštera v
Chotěšově – digitalizace památky“ uzavřené mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332
14 Chotěšov, IČO: 00256706 a Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitní 8, 301 00
Plzeň, IČO: 49777513. Dodatkem se mění článek II. Doba plnění a to do 22.11.2020.
6. uzavření a podpis servisní smlouvy se společností KONE a.s., se sídlem Evropská 423/178,
160 00 Praha 6 – Vokovice IČO: 00176842 na provádění servisní péče výtahu značky Kone
v konventu kláštera Chotěšov na adrese Plzeňská 1, 332 14 Chotěšov za nabídkovou cenu
1.405,- Kč bez DPH/měsíc.
7. přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 1.400.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR,
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, v rámci Programu záchrany architektonického
dědictví na obnovu střešního pláště objektu prelatury a hospodářského objektu areálu kláštera
Chotěšov.
8. Volební řád školské rady s platností počínaje dnem 6.10.2020.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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