Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 24.9.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Na
Střílně 1929/8, Plzeň, v zastoupení ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín o zřízení
služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Týnec u Chotěšova – elektro přípojka Týnec u Chotěšova
22, PJ – kNN – ČEZ Distribuce, a.s. do pozemků v majetku obce Chotěšov parc. č. 25/1, parc.
č. 930/1 a parc. č. 26/1 vše v k.ú. Týnec u Chotěšova.
2. uzavření a podpis smlouvy s firmou Lenka Bauerová, se sídlem Nepomuk 335 03, Dvorec,
U Trati 56, IČO: 07808372 na akci „Založení sadových úprav v obci Chotěšov“ v lokalitě
urnový háj a parkoviště u školky, plus dosadba za nabídkovou cenu 271.980,- Kč bez 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.
3. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Petr Kusovský, se sídlem Losina 4, Chotěšov, IČO:
128 33 576 na dodání a montáž dveří Sapeli do budovy hasičské zbrojnice v Chotěšově za nabídkovou
cenu 60.902,20 Kč bez DPH.

4. podání žádosti na Ministerstvo kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1,
Praha 1, o příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2022 na
stavební akci „Odstraňování havarijních stavů krovů a střech objektu prelatury a hospodářské
budovy v areálu NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově“ ve výši 3.500.000,- Kč. RO
schvaluje podání žádosti.
5. rozpočtová opatření příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov - přesun finančních prostředků z účtu
518 Ostatní služby ve výši 140.000,- Kč na účet 511 Opravy a udržování ve výši 120.000,- Kč a na
účet Ostatní náklady z činnosti ve výši 20.000,- Kč.
II. Bere na vědomí
1. žádost pana Martina Janečka, bytem
o vydání povolení k parkování
LKW cisterny na vozovce v ulici Luční 590 v době mezi 17:00 až 04:00.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov
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místostarosta obce Chotěšov
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