Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 12.4.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis Dodatku č. 1 Organizační směrnice – Organizace zabezpečení systému
řízení BOZP s platností od 12.4.2021.
2. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 o velikosti 38,20 m² v DPS na
adrese Plzeňská 650, Chotěšov s paní Marií Klírovou, bytem
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.5.2021, s platbou nájemného ve výši 35,Kč/m²/měsíc a s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce.
3. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 19 na adrese Plzeňská 190 s panem
Stanislavem Michalem, bytem
Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1.4.2021 do 31.12.2021, s platbou nájemného ve výši 100,- Kč/m²/měsíc a s
výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se 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 na
stavební akci „Chotěšov, PJ, parc.č. 97 – NN“, uložení zemního kabelového vedení NN, do
obecních pozemků parc.č. 774/1 v v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, za podmínky, že při
realizaci stavby nesmí být stavbou dotčena zpevněná část pozemní komunikace (zámková
dlažba).
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky cenová nabídka firmě Ing. Petr Hulinský, se sídlem
Koperníkova 50, 301 22 Plzeň, IČO: 49201891 na zpracování projektové dokumentace ke
stavební akci “Oprava ul. starý mlýn – Chotěšov“ – revize č. 1 soupis prací, rozpočet a IČ za
nabídkovou cenu 49.000,- Kč bez DPH.
6. schvaluje přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Lenka Bauerová, se sídlem
Nepomuk 335 03, Dvorec, U Trati 56, IČO: 07808372 na akci „Založení sadových úprav –
cyklostezka Mantov“ za nabídkovou cenu 64.100,- Kč bez DPH.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem
Tyršova 273, Chudenice, PSČ 339 01, IČO 280 57 198, na zpracování projektové
dokumentace na stavební akci „Chotěšov – Parkoviště u č.p. 660“ za nabídkovou cenu
49.180,- Kč bez DPH.
8. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou POKORNÝ Zdeněk, se sídlem Nad údolím 13,
326 00 Plzeň, IČ 14689243. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Chotěšov, klášter
premonstrátek, pokračování opravy střechy a krovu prelatury, severní křídlo“. Termín plnění
díla je září 2021 až 30. listopadu 2021 a cena díla je 997.153,35,- Kč včetně DPH. Tato
zakázka je zadána v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.c) navazující zakázka.
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9. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou POKORNÝ Zdeněk, se sídlem Nad údolím 13,
326 00 Plzeň, IČ 14689243. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Chotěšov, klášter
premonstrátek, pokračování obnovy střechy a krovu hospodářského objektu č.p. 169“. Termín
plnění díla je květen 2021 až 30. červen 2021 a cena díla je 1.281.827,74,- Kč včetně DPH.
Tato zakázka je zadána v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.c) navazující zakázka.
10. přijetí nabídky dle soupisu provedených prací od firmy EDUARD MOLEK
AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, se sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na
základě uskutečněného požadavku na akci „Úprava sběrného dvoru Mantov a části
hospodářského dvoru v areálu kláštera premonstrátek v Chotěšově“ za nabídkovou cenu
363.685,- Kč bez DPH.
11. uzavření a podpis nájemní smlouvy s městem Stod, se sídlem nám. ČSA 294, 333 01
Stod, IČO: 257265 na pronájem části pozemku parc.č. 190/1 o výměře 90 m² v k.ú. Losina,
obec Chotěšov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a
platbou nájemného ve výši 5,- Kč/m²/rok.
Schvaluje 5 hlasy
II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti ATELIÉR SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., se sídlem Klatovská
třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO: 25229869, zastoupená ing. arch. Jiří Oplem na projekční
práce „Chotěšov – Národní dům – rekonstrukce objektu – Část stavby – předpoklad III. etapa
– knihovna vč. hlavního vstupu do objektu z boční strany Národního domu v Chotěšově“ za
nabídkovou cenu 337.000,- Kč bez DPH.
2. poskytnutí finanční podpory na zajištění provozu a činnosti Linky bezpečí, z.s., se sídlem
Ústavní 95, Praha v roce 2021.
III. Bere na vědomí
1. zprávu provozovatel vodohospodářské sítě obce Chotěšov, obchodní společnost ČEVAK
a.s., sídlem Severní 8/2264, České Budějovice o provozování vodohospodářského majetku
obce Chotěšov za rok 2020.
2. oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje - odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň o zahájení přezkoumání
hospodaření ÚSC Chotěšov. Přezkoumání se uskuteční ve dnech 24.5.2021 až 28.5.2021.
IV. Ukládá
12/2021 - zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 1446 o výměře 1096 m² v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a následně předložit na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
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13/2021 – oslovit paní Ludmilu Hahnovou, trvale
majitelku
pozemků parc.č. 932/4, parc.č. 934/3, parc.č.934/4 a parc.č. 214, vše v k.ú. Týnec u
Chotěšova, obec Chotěšov s tím, že obec je ochotna dotčené pozemky bezúplatně přijmou do
svého vlastnictví a následně věc předat na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
14/2021 - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 518/2 o výměře 52 m² v k.ú.
Chotěšov na úřední desce OÚ v Chotěšově a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
předložit RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 4-6/2021
Odpovídá: místostarosta
15/2021 - zadat poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce Národního domu – prostory nové obecní knihovny“.
Termín: 4-6/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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