Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 19.10.2020
I. Schvaluje
1. zařazení paní Olgy Fišerové, bytem
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

2. uzavření a podpis řádné smlouvy s panem Miloslavem Vítkem, bytem Luční 601, 332 14
Chotěšov o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě elektro přípojky, vodovodní přípojky a
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 33/2 v k.ú. Chotěšov do obecního pozemku parc. č.
742/1 v k.ú. Chotěšov.
3. uzavření a podpis řádné smlouvy s panem Františkem Vítkem, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě elektro přípojky, vodovodní přípojky a
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 34 v k.ú. Chotěšov do obecního pozemku parc. č.
742/1 v k.ú. Chotěšov.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Bc. Davidem Beranem, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní a
plynovodní přípojky k novostavbě RD na pozemcích parc. č. 1337, parc. č. 1388 a parc. č.
549/15 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov do obecního pozemku parc. č. 1240/25 v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov.
5. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Jarmilou Varčakovou, bytem
na pronájmu části pozemku parc. č. 506/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve
vlastnictví obce o výměře 6 m² pro účely sušení prádla. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
počínaje dnem 1.11.2020, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců a platbou nájemného ve výši
1 kč/m²/rok.
6. uzavření a podpis nájemní smlouvy s manželi paní Michaelou Benediktovou a panem
Igorem Benediktou, bytem
na pronájem
pozemku parc. č. 192/2 o výměře 124 m² v k.ú. Hoříkovice, obce Chotěšov ve vlastnictví
obce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem 1.11.2020, s výpovědní lhůtou
v trvání 3 měsíců a platbou nájemného ve výši 1 kč/m²/rok.
7. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Dagmarou Peštovou, bytem
na pronájem pozemku parc. č. 284/24 o výměře 107 m² v k.ú.
Hoříkovice, obec Chotěšov ve vlastnictví obce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
počínaje dnem 1.11.2020, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců a platbou nájemného ve výši
1 kč/m²/rok.
8. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Noskovou, bytem
na pronájem pozemku parc. č. 284/25 o výměře 149 m² v k.ú.
Hoříkovice, obec Chotěšov ve vlastnictví obce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
počínaje dnem 1.11.2020, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců a platbou nájemného ve výši
1 kč/m²/rok.
9. uzavření a podpis kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky k domu č.p. 3 na
Dobřanské ulici v obci Chotěšov od společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 za zůstatkovou cenu 851,- Kč.
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10. prodej rozmetadla Fortschritt DO32-1, ev.č. TS-I-44 společnosti CRICKET GROUP
s.r.o., se sídlem Březí 38, 336 01 Blovice, IČO: 25219723 za nabídkovou cenu 15.000,- Kč
bez DPH.
11. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 8x smrk ztepilý na pozemku
parc.č. 8, v k.ú. Losina a s tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č.8,
v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
12. revokaci usnesení I/2 ze dne 5.10.2020, kterým rada obce schválila uzavření a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí s paní Bc. Lenkou Kašparovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní přípojky k domu č.p. 258 stojícím
na pozemku parc. č. st. 258 v k.ú. Chotěšov do obecního pozemku parc.č. 498/3 v k.ú.
Chotěšo s podmínkou, že vstup do vozovky před koncem záruční lhůty bude možný pouze při
převzetí veškerých podmínek stanovených záruční lhůtou, která končí dnem 13.12.2022.
13. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s Bc. Lenkou Kašparovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní
přípojky k domu č.p. 258 stojícím na pozemku parc. č. st. 258 v k.ú. Chotěšov do obecního
pozemku parc.č. 498/3 v k.ú. Chotěšov. Vstup do vozovky před koncem záruční lhůty,
stanovené ke dni 13.12.2022, je možný pouze při převzetí podmínek stanovených záruční
lhůtou. Stavební firma DYBS s.r.o. deklarovala zachování podmínek záruky za provedení
stavby vůči obci Chotěšov v místech, která stavbou vodovodní přípojky nebudou dotčena.
14. uzavření a podpis smlouvy s firmou Lenka Bauerová, se sídlem Nepomuk 335 03,
Dvorec, U Trati 56, IČO: 07808372 na akci „Založení zeleně v obci Chotěšov – III. etapa“ dle
nabídkového listu v lokalitě ulice Hřbitovní, ulice Klášterní, Hoříkovice Husí rybník,
Cyklostezka Mantov, náves Týnec, náves Losina, za nabídkovou cenu 130.518,- Kč bez DPH.
15. uzavření a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava odtokového systému
rybníku Sakta v k.ú. Chotěšov“ za nabídkovou cenu 197.302,88 Kč bez DPH uzavřené mezi
Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov a firmou EDUARD MOLEK
AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, se sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov.
Dodatkem se mění doba plnění díla a to na 30.4.2021.
16. přijetí finanční dotace ve výši 242.949,- Kč, poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj,
se sídlem Staroměstské náměstí 632/6, 110 15 Praha 1, na stavební akci „Obnovu kaple
v Týnci“ v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+.
II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti Zirek s.r.o., se sídlem Smetanova 841, 755 01 Vsetín, IČO:
05215251 na prezentaci obce Chotěšov v projektu „Poznávací omalovánka“.
2. přijetí nabídky společnosti IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141,
130 00 Praha 3 na prezentaci obce Chotěšov v projektu „Omalovánky první pomoci“.
III. Bere na vědomí
1. žádost pana Ladislava Marka, trvale
o zřízení služebnosti
čerpání vody ze studny na obecním pozemku parc. č. 1493 v k.ú. Mantov, pro účely napájení
hospodářských zvířat umístěných v sousední hospodářské budově na pozemku parc. č. 170/1.
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2. žádost spolku TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517, 332 14 Chotěšov o uvolnění
schváleného příspěvku z rozpočtu obce na dofinancování akce „Modernizace sportovního
areálu“ ve výši 4.400.000,- Kč.
IV. Ukládá
42/2020 - předložit k projednání na VJZO Chotěšov žádost pana Tomáše Marouška, bytem
o majetkový převod části pozemku parc. č. 465 v k.ú.
Losina, obec Chotěšov, pro účely výstavby rodinného domu a vybudování rybníka.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
43/2020 - předložit k projednání na VJZO Chotěšov opakovanou žádost pana Jaroslava
Vykoukala, bytem
o souhlas ZO Chotěšov s udělením výjimky
podle § 188a stavebního zákona, se zastavěním pozemku parc. č. 226/2 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov stavbou pro bydlení.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
44/2020 - předložit k projednání na VJZO Chotěšov Výroční zprávu Základní školy Chotěšov
za školní rok 2019 - 2020, schválenou Školskou radou dne 5.10.2020.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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