Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.11.2018

I. Schvaluje
1. pověření zastupitelů obce ve složení starosta obce pan Daniel Koláček, místostarosta obce
pan Pavel Malina, člen rady obce pan Luděk Rosenberger a člen zastupitelstva obce pan Filip
Hrubý, k provádění slavnostních aktů s používáním závěsného státního znaku.
2. pořadí členů rady obce k podepisování písemností v případě dlouhodobé nepřítomnosti
starosty obce nebo místostarosty obce takto: 1. pan Luděk Rosenberger, 2. paní Michaela
Zahradníková a 3. pan Pavel Svítil.
3. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les - 3 ks smrk pichlavý a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku, pozemek parc.č. 468/4 v k.ú Chotěšov.
4. ukončení nájemní smlouvy s paní Stanislavou Dandášovou, trvale
, na byt č. 2 na adrese nám. 1.máje 634, Chotěšov, dohodou ke dni 8.11.2018 s tím,
že byt bude předán ke dni 30.11.2018.
5. uzavření nájemní smlouvy s paní Stanislavou Dandášovou, trvale
k bytu č.1, v ulici Plzeňská 434, Chotěšov. Dobu nájmu se stanovuje na dobu
určitou počínaje dnem 9.11.2018, konče 31.12.2018. Nájemné se stanovuje na 60 Kč/m².
6. podpis smlouvy o výpůjčce s TJ Chotěšov, se sídlem Máchova 517, Chotěšov, na pozemek
PK 446/3 o výměře 23.863 m2, st.p.č. 896 o výměře 138 m2, budovu bez č.p. nebo č.e. –
stavbu občanské vybavenosti na st.p.č. 896 (tribuna), část st.p.č. 528 o výměře 111 m2 a část
budovy č.p. 517 na části st.p.č. 528 (šatny, sprchy, WC) v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov na
dobu určitou s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028.
7. vystavení objednávky na ošetření zeleně společností PROFI TREE WORK, zastoupené
Tomášem Hupačem, Táborová 447, Holýšov 345 62 v obci Chotěšov a v okolních obcích za
nabídkovou cenu 50.270,00 Kč bez DPH.
8. postoupení smlouvy na oplocení a vybavení dětského hřiště u ND z firmy Precol se sídlem
Předměřice nad Jizerou 74, 29474 Předměřice nad Jizerou s.r.o. na Josefa Kadaně IČO
64385591 při zachování stávajících podmínek a ceny. Smluvní cena díla činí 164.583,- Kč
bez DPH
9. dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2018 uzavřené mezi společností DYBS Plzeň
s.r.o., se sídlem Prvomájová 39, Plzeň – Křimice a obcí Chotěšov se sídlem Plzeňská 88,
Chotěšov. Dodatkem je řešen termín zhotovení díla „Hoříkovice – oprava Husího rybníka“,
který se z důvodu požadavku odboru životního prostředí PK o nutnosti provádět práce v
podzimních a zimních měsících prodlužuje do 31.12.2018. Ostatní články smlouvy a
ustanovení zůstávají v platnosti.
10. převedení svěřeného drobného majetku z příspěvkové organizace Základní škola
Chotěšov zpět na zřizovatele, obec Chotěšov. Jedná se o dlouhodobý drobný majetek –
svěřený, vedený v kategorii učební pomůcky. Jmenovitě: žíněnka kotoulová bílošedá 1 kus v
cenně 7420,00 Kč a švédská bedna 1 kus v cenně 829,00 Kč.
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11. interní nařízení k provedení inventarizace majetku a závazků, složení inventarizačních
komisí a Plán inventur na rok 2018.
12. žádost slečny Dominiky Mathesové, bytem
, studentky třetího
ročníku Obchodní akademie v Plzni, o možnost absolvování praxe na Obecním úřadě v
Chotěšově ve dnech od 20.5.2019 do 31.5.2019.
13. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-9/2018.
14. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-9/2018.
15. udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov ve výši 1.000,- Kč
na školství a podporu a ochranu mládeže od Mysliveckého spolku Mantov-Losina, se sídlem
Mantov 198, 333 01 Stod a souhlasí s jeho čerpáním.
16. příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov změnu odpisového plánu, aktualizaci k 1.10.2018,
na svěřený nemovitý majetek – Chotěšov čp. 590, občanská vybavenost (budova MŠ na stav.
parcele č. 891, inv.č. OU/B/13) - výměně plynových kotlů za tepelná čerpadla. Pořizovací
cena je navýšena o 2.889.163,94 Kč.
17. rozpočtová opatření č.10. ke schválenému rozpočtu obce na rok 2018.
II. Neschvaluje
1. nabídku společnosti VLTAVA LABE MÉDIA na umístění článku do Plzeňského deníku
s termínem vydání 22. listopadu 2018 za nabídkovou cenu 5.000 Kč + DPH
III. Bere na vědomí
1. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov za rok 2018. Dílčí přezkoumání se
uskutečnilo ve dnech od 22.10.2018 do 26.10.2018. Přezkoumané období od 01.01.2018 do
31.08.2018. Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
IV. Ukládá
50/2018 předložit k projednání nejbližšímu VJZO návrh ceny vodného a stočného v obci
Chotěšov pro rok 2019. Návrh vychází z platné koncesní smlouvy, vodné pro rok 2019
zůstává ve stejné výši, tj. 25,04 Kč bez DPH, stočné bude navýšeno ze stávajících 27,64 Kč
bez DPH na 29,24 Kč bez DPH.
Zodpovídá starosta obce

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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