Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 25.10.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 54, které jsou součástí st.
parc. č. 67 o výměře 373 m², pozemku st. Parc.č. 67 o výměře 1200 m², pozemku parc. č. 25/4
o výměře 289 m², pozemku parc. č. 25/5 o výměře 70 m² a pozemku 25/6 o výměře 157 m²
vše v k.ú. Týnec u Chotěšova, obec Chotěšov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od
1.1.2022, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, platbou nájemného ve výši 1.500,- Kč měsíčně a
úhradou spotřeby energií ze strany nájemce.
2. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Libuší Michalovou bytem
na byt. Č. 9 na adrese Plzeňská 190, 332 14 Chotěšov. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou od 1.11.2021 do 31.12.2021, s tříměsíční výpovědní lhůtou a platbou nájemného
ve výši 59,- Kč/m²/měsíc.
3. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Annou Fantišovou, bytem
č. 11 v DPS na adrese Plzeňská 650, 332 14 Chotěšov. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou od 1.11.2021, s tříměsíční výpovědní lhůtou a platbou nájemného ve výši 35,Kč/m²/měsíc.
4. prodej osobního automobilu Škoda Fabia Classic se SPZ 1P0 2648 v majetku obce
Chotěšov za kupní cenu 15.000,- Kč panu Pavlu Svítilovi, bytem
5. stanovisko Obce Chotěšov, kterým prohlašuje, že již nadále není ochotna jednat o náhradě
za zákonnou služebnost vodního díla „Vodovodu“ na pozemku parc. č. 1460 v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov ve vlastnictví pana Roberta Stárky, bytem
,z
důvodu promlčení nároku na stanovení náhrady ze strany vlastníka pozemku.
6. přijetí dotace a podpis smlouvy o přijetí dotace mezi Plzeňským krajem, se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366, na straně poskytovatele a obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, na straně příjemce z dotačního
programu „Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021“ na akci
„Obec Chotěšov – zajištění pečovatelských služeb v DPS Chotěšov“ ve výši 26.492,- Kč.
7. vyplacení části schváleného příspěvku na údržbu hracích ploch v areálu fotbalového hřiště
na rok 2021 ve výši 205.000,- Kč na účet TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517,
Chotěšov 332 14.
8. krátkodobý pronájem pozemku parc. č. 1486 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov za cenu 1.000,Kč včetně DPH společnosti Cirkus Pacific, se sídlem Rostoklaty 40, okres Kolín zastoupené
panem Zdeňkem Novotným.
9. vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní
Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením mateřské školy
v navržené výši.
10. vyplnění Informovaného nezávazného vyjádření k připravované akci „Propojení skupinových
vodovodů Nýrsko – Domažlice - Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ na základě žádosti společnosti
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VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. se sídlem nábřežní 4, 150 00 Praha 5
Smíchov.
11. rozpočtová opatření č.5 ke schválenému rozpočtu obce Chotěšov na rok 2021.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání Kontrolního výboru obce Chotěšov ze dne 13.10.2021.
III. Ukládá
44/2021 - předat na VJZO Chotěšov žádost pan Petra Leidera, bytem
o prodej části pozemku parc. č. 1493 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov o maximální
výměře 300 m² pro účely vybudování parkovacího stání s tím, že RO majetkový převod
nedoporučuje.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
45/2021 - zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 887 o výměře 2 m², části pozemku parc.
č. 2/4 o výměře 906 m² a části pozemku parc. č. 870 o výměře 809 m² vše v k. ú. Hoříkovice
u Chotěšova, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem stanovené lhůtě pro
zveřejnění předat na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
46/2021 - předat na VJZO Chotěšov nabídku paní Hany Hablovcové, bytem
a pana Ivo Růžka, bytem
na dar
spoluvlastnického podílu v rozsahu 2/18 k pozemku parc. č. 1560 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
47/2021 - předat na VJZO projednání žádosti paní Blanky Hejlové o prodej části pozemku
parc. č. st. 84/1 o maximální výměře 450 m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
48/2021 - zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 142/243 o maximální výměře 450
m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov a následně předat věc na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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