Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 9.9.2019

I. Schvaluje

1. zrušení trvalého pobytu pro pana Štefana Hrice,
2. zařazení pana Antonína Stehlíka, trvale
pronájem obecního bytu.

na adrese
do seznamu žadatelů o

3. zařazení pana Jana Harmáčka, trvale
bytu.

, do seznamu žadatelů o pronájem obecního

4. uzavření a podpis řádné smlouvy s panem Michalem Zelískou, trvale Losina 17, 333 01
Stod, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě elektropřípojky k novostavbě RD, k
pozemku parc.č. 463 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, do pozemku parc.č. 458 v k.ú. Losina,
obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s obchodní společností ČEZ Distribuce a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrské sítě nového kabelového
vedení NN pro nové odběrné místo na pozemku parc. č. 16/11 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov,
do pozemku parc. č. 16/1, parc. č. 19 a parc. č. 1338, vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce.
6. uzavření a podpis pachtovní smlouvy se společností AGRICOS, spol. s r.o., se sídlem
Nádražní 270, Stod, na dobu neurčitou s možnou výpovědní lhůtou prokazatelně doručenou
protistraně do 31.3. příslušného roku s tím, že nájemní vztah poté končí dnem 30.9. roku,
v němž byla písemná výpověď podána a stanovuje pachtovné ve výši 5.204,- Kč/ha/rok.
7. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Veronikou Drugdovou, trvale
na pronájem dvou částí pozemku parc.č. 518/2 o výměře 9 a 16 m2
v k.ú. Chotěšov, ve vlastnictví obce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od
1.10.2019, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok.
8. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Markem Lieblem, trvale
a paní Terezou Mastnou, trvale
o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 142/270
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, do pozemků parc. č. 762/11 a parc. č. 762/26, vše v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
9. uzavření a podpis Dodatku č.3, ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fenix č. F-10-01191.
10. udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov s přijetím finančního daru ve výši
69.000,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Praha 4 a souhlasí s jeho čerpáním na zaplacení obědů pro 15 žáků ZŠ Chotěšov ve školním
roce 2019/2020 v období od 1.10.2019 do 30.6.2020.
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11. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti CITYFINANCE, zastoupené panem
inženýrem Luďkem Tesařem, se sídlem Nad Horou 352, 252 07, Štěchovice, Praha-západ,
IČO: 74372246, na výpočet daňových příjmů obce na rok 2020 až 2022, za nabídkovou cenu
2.904,- Kč včetně DPH a na výpočet střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou a
ratingem za 24.200,- Kč včetně DPH.
12. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334
01 Radkovice, IČO: 04080190, zastoupené panem Michalem Jánským, na akci „Úprava a
rozšíření veřejného osvětlení v Chotěšově u ZŠ a u bytovek v horní části obce“, za
nabídkovou cenu 77.482,11 Kč bez DPH.
13. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334
01 Radkovice, IČO: 04080190, zastoupené panem Michalem Jánským, na akci „Úprava a
rozšíření veřejného osvětlení v Chotěšově ulice Nerudova, Kollárova, U Dráhy, Týnecká a
Hálkova“, za nabídkovou cenu 133.428,24 Kč bez DPH.
14. v návaznosti na stavební úpravy v MŠ Chotěšov navýšení kapacity MŠ Chotěšov na
nejvyšší povolený počet 124 dětí.
II. Neschvaluje
1. záměr pachtu pozemku p.č. 27 o rozloze 681 m², v k.ú. Týnec u Chotěšova, obec Chotěšov
ve vlastnictví obce.
2. umožnění průjezdu pro motorová vozidla a umístění sklopné závory na konci nové
cyklotrasy Mantov – Vachtlův Mlýn v místě stávajících patníků.
III. Bere na vědomí
1. závěrečný protokol o kontrole České inspekce životního prostředí provedené na tělese
bývalé skládky TKO Mantov.
IV. Ukládá
27/2019 - předložit k projednání VJZO žádost manželů Petra a Evy Mastných, trvale
o prodeji části pozemku parc. č. 774/19 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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