Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 11.11.2019

I. Schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy s paní Petrou Vachovcovou, trvale
,
na byt č. 2 na adrese Plzeňská 206, v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov dohodou ke dni
30.11.2019.
2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ELEKTROMONTÁŽE
TOUŠ s.r.o. se sídlem Úherce, Topolová 68, 330 23 Nýřany, v zastoupení ČEZ
DISTRIBUCE, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín o zřízení služebnosti na stavbu elektro
přípojka Chotěšov, PJ, Tylova, parc. č. 143/13 – kNN, IV-12-0014014 v obecních pozemcích
parc. č. 762/3, parc. č. 1102 a parc. č. 1101, vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce.
3. ukončení nájemní smlouvy s panem Herbertem Tuschlem, trvale
na část nebytových prostor o výměře 40 m² v budově bez č.p. nebo č.e. na st.p.č. 4/1 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov dohodou ke dni 31.12.2019.
4. zařazení paní Jaroslavy Ulčové, trvale
výměnu obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

5. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les a s tím spojené administrativní
snížení hodnoty pozemku PK 932, PK 939, parc. č. 709, PK 737, PK 932, ve vlastnictví obce
vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Antonín Kolář, se sídlem Neuměř 64, 345 62
Holýšov, IČO: 12866032 na „Vybavení zasedací místnosti obecního úřadu Chotěšov“ za
nabídkovou cenu 178.202,- Kč bez DPH.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Lenka Bauerová, se sídlem Stupno 53, 338 24
Břasy, IČO: 07808372 na akci „Založení zeleně v obci Hoříkovice“ v lokalitě Husí rybník, za
nabídkovou cenu 47.111,- Kč bez DPH.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Lenka Bauerová, se sídlem Stupno 53, 338 24
Břasy, IČO: 07808372 na akci „Založení zeleně v obci Týnec“ v lokalitě Týnec náves, za
nabídkovou cenu 83.342,- Kč bez DPH.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Lenka Bauerová, se sídlem Stupno 53, 338 24
Břasy, IČO: 07808372 na akci „Založení zeleně v obci Chotěšov“ v lokalitě Chotěšov náves,
Plzeňská ulice, parkoviště u kláštera a rybník Sakta, za nabídkovou cenu 115.410,- Kč bez
DPH.
10. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Lenka Bauerová, se sídlem Stupno 53, 338
24 Břasy, IČO: 07808372 na akci „Založení zeleně v obci Mantov“ v lokalitě cyklostezka 1.
část, cyklostezka 2. část, Mantov náves, za nabídkovou cenu 188.635,- Kč bez DPH.
11. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Podlahářství Aleš Pomahač, IČ: 67097898
na akci „Montáž PVC v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotěšov“ za nabídkovou cenu
59.765,- Kč bez DPH.
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12. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Podlahářství Aleš Pomahač, IČ: 67097898
na akci „Montáž PVC v Národním domě“ za nabídkovou cenu 52.615,- Kč bez DPH.
13. plán investic pro rok 2020 - plán údržby významných zařízení, plán revize kanalizace,
plán čištění kanalizace, plán kalibrace a plán prevence na síti pro rok 2020 předložený
provozovatelem vodohospodářské sítě obce Chotěšov, obchodní společnost ČEVAK a.s., se
sídlem Severní 8/2264, České Budějovice.
14. ukončení smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí Chotěšov se sídlem Plzeňská 88, 332
14 Chotěšov IČO: 00256706 a společností AVE SBĚRNÉ SUROVINY a.s. se sídlem
Cvokařská 3, 301 52 Plzeň, IČO: 00671151 na zajištění svozu separovaných složek
komunálního odpadu, dohodou ke dni 31.12.2019.
15. uzavření a podpis smlouvy o poskytování služeb při svozu separovaných složek
komunálního odpadu se společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem
Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348, s platností od 1.1.2020.
16. uzavření a podpis smlouvy na dodávku elektřiny se společností ČEZ ESCO,a.s., se sídlem
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČO: 03592880 na období od 1.1.2020 do 31.12.2021; cena
silové elektřiny je v nabízeném produktu STANDARD – 1.285,01 Kč/MWH, v produktu
AKUMULACE 8 – VT (Vysoký tarif) 1.565- Kč/MWH, NT (Nízký tarif) 1307,- Kč/MWH a
v produktu Veřejné osvětlení 1372,01 Kč/MWH. Uvedené ceny jsou bez patřičné sazby DPH.
17. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy s žadateli a vyplacení prostředků v navržené
výši takto: Myslivecké sdružení Mantov-Losina – 7.000,- Kč, OSPV Chotěšov – 15.000,- Kč,
SDH Chotěšov – 15.000,- Kč, KČT odbor Chotěšov – 7.000,- Kč, TJ Baník Mantov –
20.000,- Kč, SDH Losina – 4.000,- Kč, Spolek Klášter Chotěšov – 25.000,- Kč, TOM –
Borovice Chotěšov – 9.000,- Kč, Spolek zdravotně postižených a důchodců Chotěšov –
7.000,- Kč, Spolek klášterní rybníky Chotěšov, z.s. - 15.000,- Kč, Spolek májovníků
Chotěšov – 10.000,- Kč, Český svaz včelařů Chotěšov – 3.000,- Kč, TJ Chotěšov – 40.000,Kč, Spolek aktivních seniorů – 5.000 Kč.
18. odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Chotěšov na budovu č. p. 590, občanská
vybavenost (MŠ Chotěšov), stojící na stavební parcele č. 891, inv. č. OU/B/13 s platností od
1.11.2019.
19. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. s krátkodobým
podnájmem prostor kláštera za účelem výstavy mysliveckých trofejí na základě žádosti
Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.. v termínu od 21.3 do 4.4.2020.
20. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-9/2019.
21. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-9/2019.
22. vyplacení mimořádné odměny řediteli ZŠ Chotěšov panu Mgr. Františku Haladovi za
aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením školy ve výši
Kč.
23. vykonání bezplatné praxe na slečně Patricii Štefanikové, trvale
,
studentky SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara v Plzni na Obecním úřadě v Chotěšově ve
dnech od 18.5.2020 do 29.5.2020.
24. termín pro konání 7. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 25.11.2019 od 17:30
hodin v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
2

25. rozpočtové opatření č.7 ke schválenému rozpočtu obce na rok 2019. Příjmy jsou navýšeny
celkem o 80,87 tis. Kč a výdaje jsou navýšeny o 80,87 tis. Kč.

II. Neschvaluje
1. záměr pronájmu pozemku parc.č. 738/96 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví
obce.
2. poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, se sídlem Bublava č. p.
389, 358 01 Kraslice, IČ: 00259268, zastoupené starostkou obce paní inženýrkou Monikou
Hrádkovou.
III. Bere na vědomí
1. hlášení o uvolněném bytu na adrese Plzeňská 206/2 1.NP, v k.ú. Chotěšov o celkové obytné
ploše 83,2 m² + sklep o ploše 17,34 m².
2. uzavření provozu v MŠ Chotěšov od 23.12.2019 do 31.12.2019.
IV. Ukládá
32/2019 - předložit návrh na účast obce Chotěšov v dražbě pozemku parc. č. 145/3 v k.ú.
Chotěšov o výměře 1407,- m² na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
33/2019 - předložit k projednání VJZO Chotěšov návrh ceny vodného a stočného v obci
Chotěšov pro rok 2020 vypracovaný na základě platné koncesní smlouvy provozovatelem
vodohospodářské sítě obce Chotěšov, obchodní společností ČEVAK a.s., se sídlem Severní
8/2264, České Budějovice.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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