Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 11.10.2021
I. Schvaluje
1. vyřazení paní Libuše Michalové, bytem
se ze seznamu
žadatelů o pronájem bytu v DPS a její zařazení do seznamu žadatelů o pronájem obecního
bytu.
2. zařazení paní Miroslavy Ouředníkové, bytem
žadatelů o pronájem obecního bytu.

do seznamu

3. přidělení bytu č.9 o velikosti 36,7 m² na adrese Plzeňská 190, Chotěšov paní Libuši
Michalové,
Náhradníkem č. 1 je Radek Tušek,
4. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností Senergos, a.s., se sídlem Družstevní
452/13a Ostopovice, v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín, o zřízení služebnosti č. IV-12-0016653 Chotěšov, PJ, Dobřanská, parc. č. 123/1 kNN, uložení inženýrské sítě zemního kabelového vedení NN, pro p.č. 123/1 do obecního
pozemku p.č. 774/1v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní Mgr. Evou Posejpalovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní a
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 145/2 v k. ú . Chotěšov do obecního pozemku parc.
č. 762/6 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
6. uzavření a podpis dohody o užívání bytu bez platnosti nájemní smlouvy s panem Martinem
Janouškovcem, bytem
na byt č. 2 na adrese Plzeňská 190, 332
14. Dohoda se uzavírá na dobu určitou od 1.7.2021 do 10.10.2021 s platbou nájemného ve
výši 59,- Kč/m²/měsíc.
7. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Martinem Janouškovcem, bytem
na byt č. 2 na adrese Plzeňská 190, 332 14 Chotěšov. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 11.10.2021 do 31.12.2021 s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a
platbou nájemného ve výši 59,- Kč/m²/měsíc.
8. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Lenkou Košařovou, bytem
Smlouva se uzavírá na dobu určitou v období od 12.10.2021 do 31.12.2021,
s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výší 90,- Kč/m²/měsíc.
9. uzavření Dodatku nájemní smlouvy ze dne 27.12.2016 uzavřené mezi společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
040 84 063 a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov na pronájem prostor
sloužících k podnikání o velikosti 15 m² umístěných v horním podlaží budovy a část střechy o
výměře 1 m² budovy OÚ na adrese č.p. 88, Plzeňská, 332 14 Chotěšov. Dodatkem se mění
doba nájmu a to na dobu neurčitou a výše nájemného na částku 95.000,- Kč bez DPH ročně.
Dodatek nabývá platnost k 1.1.2022.
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10. uzavření a podpis Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 25.11.2005 uzavřené mezi
státním podnikem Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, Nové město,
odštěpný závod Západní Čechy, Solní 260/20, 301 99 Plzeň a Obcí Chotěšov se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov. Dodatkem se mění rozsah nájmu o část pozemku parc. č.
767/1 o velikosti 1m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov a část pozemku parc.č. 1302 o velikosti
1 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov. Podmínky zůstávají shodné pro všechny pronajaté
plochy.
11. uzavření a podpis nájemní smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská
1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 284 08 306 na pronájem části pozemku parc. č. 10/3 o
velikosti 2,1 m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov. Smlouva se uzavírá od 1.11.2021 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v trvání 6 měsíců a platbou nájemného ve výši 500,- Kč/ rok.
12. přijetí finančního příspěvku ve výši 1.400.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR, se sídlem
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, v rámci Programu záchrany architektonického dědictví
na akci „Obnova zastřešení objektu prelatury a hospodářského objektu areálu kláštera
Chotěšov“.
13. přijetí dotace ve výši 669.066,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 z programu Podpora rozvoje regionů 2019 + na
akci „Chotěšov rekonstrukce místních komunikací – ulice Nová“.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti PROFIGEO ROKYCANY s.r.o., se
sídlem Malé náměstí 122, Střed, 337 01 Rokycany na zaměření podkladů pro projekt
Náplavky a veřejných rekreačních ploch v Chotěšově za nabídkovou cenu 60.000,- Kč bez
DPH.
15. čerpání nákladů souvisejících se stravováním zaměstnanců MŠ Chotěšov z rozpočtu obce
Chotěšov.
16. uzavření a podpis dohody o ukončení nájemní smlouvy s paní Lenkou Košařovou, bytem
na byt č. 3 na adrese Plzeňská 206, 332 14 Chotěšov dohodou
ke dni 15.10.2021.

II. Ukládá
41/2021 - zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 227/23 v k. ú. Losina, obec
Chotěšov o maximální výměře 470 m² na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem stanovené
lhůtě pro zveřejnění předat k projednání na VJZO Chotěšov s tím, že RO majetkový převod
doporučuje.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
42/2021 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 549/6 o výměře 150 m² v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po uplynutí zákonem stanovené lhůty
předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 10-12/2021
Odpovídá: místostarosta
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43/2021 - předložit k projednání na VJZO Chotěšov Výroční zprávu Základní školy Chotěšov
za školní rok 2020 - 2021, schválenou Školskou radou dne 29.9.2021.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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