Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 18.3.2019
I. Schvaluje
1. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les a s tím spojené snížení
administrativní hodnoty pozemku st.parc.č. 4/6 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví
obce.
2. schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Liborem Sedláčkem,
trvale
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě včetně stavby kanalizační
přípojky k pozemku parc.č. 221/36 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví
jmenovaného do obecního pozemku 221/37 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví
obce.
3. uzavření a podpis smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání u OÚ, Chotěšov“ s firmou DYBS
PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, za nabídkovou cenu 269.857,75 Kč bez DPH.
4. odstoupení od Smlouvy o provozu webových služeb mezi Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, Chotěšov, na straně jedné jako objednatel a Petrem Peškem, IČO 88898091, se
sídlem Kamenný Újezd, Kocanda 20, Hrádek, na straně druhé jako zhotovitel, jejímž
předmětem je zajištění provozu internetové prezentace zhotovené na základě smlouvy o dílo
č. DD-0002-02-2018, ke dni 31.3.2019 s výpovědní lhůtou v době trvání 3 měsíce.
5. uzavření a podpis smlouvy o dílo č. SOD-18-3-2019 mezi Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, Chotěšov, na straně jedné jako objednatel a společností Galileo Corporation
s.r.o., se sídlem Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, na straně druhé jako
zhotovitel, jejímž předmětem je zhotovení a dodání díla „Internetové stránky s prezentací:
www.obec-chotesov.cz“ včetně dodání redakčního systému a poskytnutí objednateli právo
užití tohoto díla v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Cena za zhotovení tohoto díla je
34.500,- Kč bez DPH.
6. uzavření a podpis Smlouvy o provozu webových služeb č. SOP-18-3-5019 mezi Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně jedné jako objednatel a společností
Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, na
straně druhé jako zhotovitel, jejímž předmětem je zajištění provozu internetové prezentace
zhotovené na základě smlouvy o dílo č. SOD-18-3-2019. Cena za roční provoz internetové
prezentace a poskytování služeb dle čl. IV Smlouvy o provozu webových služeb činí 10.000,Kč bez DPH.
7. uzavření a podpis Smlouvy o zpracování osobních údajů č. ZS-18-3-2019 mezi Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně jedné jako zákazník a společností
Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714, na
straně druhé jako provozovatel, jejímž předmětem jsou služby spočívající v provozování
Platformy a poskytnutí redakčního systému, pomocí kterého zákazník spravuje obsah
vlastních internetových stránek na webové doméně „www.obec-chotesov.cz“.
8. uzavření a podpis Smlouvy o zřízení a provozu mobilní aplikace č. MA-07-03-2019 mezi
společností Online-Team s.r.o., se sídlem Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, na straně jedné
jako poskytovatel a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako
objednatel, na zřízení mobilní aplikace V OBRAZE, mobilní aplikace která poskytuje
aktuální informace z internetových stránek objednavatele, za částku 0,- Kč za zhotovení
aplikace + 3.500,- Kč bez DPH za roční poplatek.
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9. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Josef Mašek - projektant a stavitel, se sídlem
Ke Hřišti 896, 332 02 Starý Plzenec, IČO 10360883, na „Vypracování projektu DSP pro akci
OÚ Chotěšov – Losina u Chotěšova – Úprava místní vodoteče“, za nabídkovou cenu 33.420,Kč.
10. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou MICHAL SKOČIL, Na Svahu 44, 337 01
Rokycany, IČO: 72265302, vítěze uskutečněné výzvy obce Chotěšov k podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova kapitulní síně konventu
kláštera Chotěšov - elektroinstalace“, za nabídkovou cenu 440.583,00 Kč bez DPH.
11. vystavení objednávky u firmy Vladimír Hrubý restaurátorské a pozlacovačské práce, se
sídlem Plzeňská cesta 67/53, 326 00 Plzeň, na provedení odborné opravy stávající podlahy a
oken v kapitulní síni chotěšovského kláštera, které budou realizovány jako součást projektu
„Obnova kapitulní síně kláštera Chotěšov“, za nabídkovou cenu 295.000,- Kč vč. DPH.
12. přijetí nabídky a vystavení objednávky s firmou PROFI TREE WORK, se sídlem
Táborová 447, 345 62 Holýšov na údržbu zeleně v areálu hřiště u Národního domu
v Chotěšově, za nabídkovou cenu 63.750,- Kč bez DPH.
13. udělení souhlasu příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov s převodem částky 60.806,61 Kč
z rezervního fondu do fondu investic.
14. udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov, s převedením kladného
hospodářského výsledku z roku 2018, ve výši + 23.646,31 Kč, do fondu odměn ve výši 20%
HV tj. 4.729,- Kč a do fondu rezerv ZŠ ve výši 80% HV tj. 18.917,31 Kč.
15. udělení souhlasu organizaci ZŠ Chotěšov, s přijetím daru z Tříkrálové sbírky ve výši
18.255,- Kč.
16. udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov, s vyplacením mimořádné odměny
řediteli školy ve výši 5% z kladného hospodářského výsledku z roku 2018, který činil
23.646,31 Kč tj. ve výši 1.182,- Kč.
17. Vnitřní předpis zaměstnavatele - Obce Chotěšov k vymezení vážných provozních důvodů
a důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce pro uplatnění postupu dle par. 39, odst. 4 ZP,
při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, bez omezení daného par. 39, odst. 2 ZP.
18. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na
realizaci projektu s názvem „Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro členské obce
Mikroregionu Radbuza“ mezi Mikroregionem Radbuza, se sídlem nám T.G.M. 1, Dobřany,
na straně jedné a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé.
19. účast starosty obce pana Daniela Koláčka na XVII. Sněmu Svazu měst a obcí České
republiky, který se koná ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě a uhrazení účastnického
poplatku ve výši 2420,- Kč vč. DPH na osobu a nákladů na ubytování a na dopravu.
20. uzavření pachtovní smlouvy mezi obcí Chotěšov (jakožto propachtovatelem) a Spolkem
klášterní rybníky Chotěšov, z. s., se sídlem Mantovská 259, 332 14 Chotěšov, IČO: 07093608
(jakožto pachtýřem), jejímž předmětem je pacht pozemků parc. č. 47, 48, 49, 50 (parcely
katastru nemovitostí), a dále pacht pozemků parc. č. 46, 51 a 52 (parcely zjednodušené
evidence) v k. ú. Chotěšov, obec Chotěšov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, s výší
ročního pachtovného 10.000,- Kč, a to s účinností od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.
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II. Neschvaluje
1. poskytnutí finanční dotace Oblastnímu spolku ČČK Plzeň jih + sever, se sídlem
Rychtaříkova 1789/18, 326 00 Plzeň, na akce pořádané v roce 2019.
III. Bere na vědomí
1. informace Ministerstva kultury České republiky o předběžném přiznání příspěvku ve výši
1.700.000,- Kč z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2019 na opravu
střechy prelatury kláštera premonstrátek v Chotěšově.
IV. Ukládá
4/2019 - zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 781/12 v k.ú. Chotěšov, o výměře 37 m² na
úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit k projednání VJZO.
Termín: nejbližší VJZO
Odpovídá: starosta
5/2019 - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 506/1 na úřední desce a po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění předložit nejbližšímu jednání RO ke stanovení podmínek.
Termín: 3-4/2019
Odpovídá: místostarosta
6/2019 - zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 548/22, v k.ú. Mantov na úřední desce a
po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit nejbližšímu jednání RO ke stanovení
podmínek.
Termín: 3-4/2019
Odpovídá: místostarosta
7/2019 - zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 8 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce, o výměře 710 m² na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
předložit nejbližšímu jednání RO ke stanovení podmínek.
Termín: 3-4/2019
Odpovídá: místostarosta
8/2019 - předložit k projednání VJZO Chotěšov nabídku Správy veřejného statku města Plzně
k pronájmu či k prodeji části pozemku parc. č. 622/55 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, o
výměře 49 m² ve vlastnictví města Plzeň.
Termín: nejbližší VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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