Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 22.10.2018

I. Schvaluje
1. zařazení paní Lenky Košařové, trvale
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

2. zařazení paní Jany Spillerové, trvale
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

3. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Eduard Molek, Jungmannova 592, Chotěšov,
na stavební akci s názvem „Obec Týnec – nástupní plocha ze zámkové dlažby“ za nabídkovou
cenu 29.554,88 Kč bez DPH.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti PONTEX s.r.o., se sídlem Bezová 1658,
Praha, zastoupené panem Ing. Martinem Havlíkem, na provedení inženýrské činnosti pro
realizaci akce s názvem „Lávka přes řeku Radbuzu“ za nabídkovou cenu 71.000,- Kč bez
DPH.
5. uzavření a podpis Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách Sdílení
dat mezi smluvními stranami Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně
jedné jako Odběratel a společností Asseco Solutions a.s., se sídlem Zelený pruh 1560/99,
Praha 4, na straně druhé jako Dodavatel. Předmětem této smlouva je úprava vzájemných práv
a povinností smluvních stran při zpracování osobních údajů Odběratele, a dále tato smlouva
upravuje podmínky Sdílení dat, tedy podmínky, za kterých bude Odběratel poskytovat
Dodavateli vzdálený přístup do svého vnitřního systému.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Karel Tománek – WINDOOR, Karafiátova
788, 339 01 Klatovy, na výměnu vstupních dveří do domu čp. 650 – DPS v Chotěšově, a to na
variantu 2 „Hliník Al“ za nabídkovou cenu 72.773,- Kč bez DPH.
7. předložený plán investic pro rok 2019 od provozovatele vodohospodářské sítě obce
Chotěšov, obchodní společnosti ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice.
8. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru ve výši
paní Mgr. Martině
Němcové, bytem
, za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích občanů.
9. Operační plán zimní údržby komunikací pro obec Chotěšov, Mantov, Losina, Hoříkovice a
Týnec na zimní období 2018/2019.
10. vydání souhlasu firmě KOMPAKT spol.s r. o., se sídlem Opletalova 683, Poděbrady,
s užitím znaku obce Chotěšov na reklamním a informačním plakátu Chotěšov, Chlumčany,
Dobřany a Stod, a to dle předloženého návrhu plakátu.
11. rozpočtová opatření č.9 ke schválenému rozpočtu obce na rok 2018.
12. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.23/BP/18 uzavřené mezi smluvními
stranami Obec Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, IČ 00256706, na straně jedné jako
objednatel a společností BP STAVBY CZ s.r.o., se sídlem V. Brožíka 317, Dýšina, IČ
25201506, na straně druhé jako zhotovitel, jehož předmětem je posunutí termínu dokončení
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díla z důvodu požadavku objednatele na použití frézované a impregnované kulatiny na opěry
cest , a to do 15.12.2018. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání bytové komise ze dne 19.10.2018.
2. oznámení ředitele příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov, pana Mgr. Františka Halady, že na
den 26.10.2018 vyhlásil pro žáky školy ředitelské volno z důvodu vysoké absence učitelů
(nemocnost, rodinné důvody, školení dle plánu DVPP).
III. Ukládá
49/2018 – předložit k projednání VJZO Výroční zprávu Základní školy Chotěšov za školní
rok 2017 – 2018.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Luděk Rosenberger
starosta obce Chotěšov

Daniel Koláček
místostarosta obce Chotěšov

2

