Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.1.2019

I. Schvaluje
1. žádost pana Cipriana Bandi Gity, bytem
o prodloužení nájemní
smlouvy a podpis nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od 1.1.2019 do 30.6.2019,
s platbou nájemného ve výši 53,-Kč/m2/měsíc.
2. přidělení bytu č. 11 na adrese Plzeňská 650, Chotěšov, Kalinové Marii,
. Náhradníkem č. 1 je Miloslav Hacker,
. Náhradníkem č. 2 je Soňa Kušnierová,
3. zařazení paní Kamily Hurkové, trvale
obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o pronájem

4. podpis dodatku č.3 a přílohy č.1 dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování služeb
č.3591000882 uzavřené mezi obcí Chotěšov a obchodní společností Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň.
5. podpis dodatku ke Smlouvě o nákupu pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet
DFC, uzavřené mezi obcí Chotěšov a obchodní společností DFC system a.s., se sídlem Na
Flusárně 168, 261 01 Příbram.
6. pravidla a podmínky Grantového dotačního programu obce Chotěšov na rok 2019.
7. podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se
sídlem Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2019 – Projekty obcí“. Obec Chotěšov podá žádost o dotaci na
opravu a rozšíření veřejného osvětlení v obci Mantov.
8. přijetí cenové nabídky a vystavení objednávky na Návrh stavby na akci Kostelní schody
Chotěšov, za nabídkovou cenu 45.000,- Kč, která bude provedena Ing. arch. Ondřejem
Bláhou.
9. přijetí cenové nabídky a uzavření smlouvy na vypracování Dokumentace pro provádění
stavby za nabídkovou cenu 132.000,- bez DPH a Soupis prací a dodávek za nabídkovou cenu
20.000,- bez DPH, obojí na akci Kostelní schody Chotěšov, které provede firma
Sladký&Partners s.r.o.
10. udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizace MŠ Chotěšov s přijetím finančního
daru ve výši 3.433,- Kč na školství a podporu mládeže od společnosti Photodienst Brno spol.
s.r.o., Cejl 105, 602 00 Brno a souhlasí s jeho čerpáním.
11. vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní
Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením mateřské školy ve
výši
Kč.
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12. příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov pro školní rok 2018/2019 udělení výjimky z počtu
dětí na jednu třídu dle §2 odst. 2 zákona 14/2005 Sb., za předpokladu, že zvýšení počtu dětí
ve třídě nebude na úkor kvality vzdělávací činnosti školy, a že budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
13. zřízení věcného břemene ve prospěch pozemků ve vlastnictví obce Chotěšov parc. č. 562/4 a parc.

č. 482/14 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov dle GP č. 1188-12/2017 (pozemek zatížený věcným
břemene užívání –zřízení a provozování kanalizačního řadu - parc.č. 482/16 dle GP 1188-12/2017)
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov dle směnné smlouvy se zřízením věcného břemene uzavřené mezi
smluvními stranami obec Chotěšov, IČ: 00256706 a Stavební bytové družstvo Plzeň-jih se sídlem
v Přešticích , IČ: 00040738 dne 7. 1. 2019.

II. Bere na vědomí
1. informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje o vyhlášení „Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2019“ s rozpočtem 111 mil. Kč.
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.12.2018.
III. Ukládá
1/2019 – zveřejnit znění Grantového a dotačního programu obce Chotěšov pro rok 2019 na
úřední desce.
Termín: 1-4/2019
Odpovídá: starosta
Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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