Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 25.11.2019

I. Schvaluje
1. přidělení bytu č. 12 v DPS na adrese Plzeňská 650, Chotěšov, panu Miloslavu Hackerovi,
trvale
ročník narození
Náhradníkem č. 1 je Kateřina
Kasalová, trvale
, ročník narození
Náhradníkem č. 2 je Eva Kolářová,
trvale
, ročník narození
2. zařazení paní Kateřiny Voithové, trvale
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

3. zařazení paní Lenky Košařové, trvale
výměnu obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

4. 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 obci Mantov“ za nabídkovou cenu 39.932,98 Kč bez DPH.
5. 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 obci Hoříkovice“ za nabídkovou cenu 38.044,09 Kč bez DPH.
6. uzavření a podpis přílohy č. 10 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů č.
101853 mezi obcí Chotěšov a obchodní společností Západočeské komunální služby a.s., se
sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, kterou se mění cena přepravy AVIA z 27,- na 29,Kč/km bez DPH a JNK velké z 39,- na 41,- Kč/km bez DPH, cena manipulace s kontejnerem
ze 120,- Kč bez DPH/15min na 150,- Kč bez DPH/15 min a položky za odstranění
jednotlivých druhů odpadů dle nabídkového listu s platností od 1.1.2020.
7. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a společností Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, jímž se stanovuje cena služby pro rok
2020 částkou ve výši 2.510,- Kč/t bez DPH. Cena zahrnuje všechny náklady související
s odstraněním směsného komunálního odpadu.
8. udělení výjimky dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – v souladu s
článkem III/1.d) (o vyjmutí zakázky z působnosti této směrnice na základě předchozí písemné
výjimky udělené zadavatelem) na pořízení vybavení nábytku do Národního domu
v Chotěšově.
9. převedení provozních prostředků příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov a to neinvestičního
příspěvku poskytovaného Základní škole Chotěšov ve výši 40.000,- Kč a jeho použití na
investiční akci „Dokončení zázemí UDT (půdní vestavba)“.
10. platový výměr ředitelky MŠ, paní Jaroslavy Weberové, platný od 1.1.2020.
11. platový výměr ředitele ZŠ, pana Mgr. Františka Halady, platný od 1.1.2020.
12. vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ Chotěšov paní Jaroslavě Weberové za aktivní
přístup k činnostem spojeným s vedením školy v upravené výši.
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13. souhlas s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací MŠ Chotěšov ve výši 1.000,Kč na školství a podporu mládeže od Mysliveckého spolku Mantov-Losina, se sídlem Mantov
198, 333 01 Stod, zastoupené předsedou panem Václavem Hofmanem a souhlasí s jeho
čerpáním.
14. omezení provozu OÚ Chotěšov ve vánočním období 2019 takto: dne 23.12.2019,
27.12.2019, 30.12.2019 a 31.12.2019 zavřeno.
15. termín pro konání 8. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 16.12.2019 od 17:00
hodin v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
16. aktualizaci Oběhu účetních dokladů v upraveném znění od 1.12.2019.
II. Bere na vědomí
1. zápis z 8. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Dobřanech dne 8.11.2019.
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.11.2019.
3. protokol o výsledku průběžné kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Chotěšov,
okres Plzeň-jih, příspěvková organizace vydaný Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odbor
školství, mládeže a sportu, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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