Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 18.5.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy s manželi
trvale
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě kanalizační a
vodovodní přípojky k novostavbě RD, k pozemku parc.č. 142/268 v k.ú. Chotěšov do
pozemku parc.č. 738/51 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
2. podání výpovědi nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 531/5 v k. ú. Chotěšov v areálu
střelnice v Chotěšově a zároveň požaduje zajištění geodetického vytýčení obecních pozemků
v areálu střelnice.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavba
„Vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 2/10, 2/11, 2/5 a 14“ do obecního pozemku 702/16
vše v k. ú. Mantov, obec Chotěšov. Vstup do komunikace ležící na pozemku 702/16 bude
možný nejdříve od 29.6.2021, kdy dojde k uplynutí záruční lhůty na rekonstrukci povrchu
vozovky.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 na akci „Úprava elektroinstalace kanceláře č. 13 obecního úřadu v
Chotěšově“ za nabídkovou cenu 9.173,90 Kč bez DPH.
5. uzavření a podpis smlouvy s firmou EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní a
stavební práce, Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na akci „Oprava odtokového systému
rybníku Sakta v k.ú. Chotěšov“ za nabídkovou cenu 197.302,88 Kč bez DPH.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti ATELIÉR SOUKUP OPL ŠVEHLA
s.r.o., se sídlem Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO: 25229869, zastoupené ing. arch.
Jiřím Oplem na vypracování projektového podkladu pro prodej obecních bytů v domech Nová
643 – 646 v Chotěšově za nabídkovou cenu 76.700,- Kč bez DPH.
7. uzavření a podpis Servisní smlouvy se společností IterSoft s.r.o. Choceň, se sídlem Nábřeží
Krále Jiřího 774, 656 01 Choceň, IČO: 25970097. Předmětem smlouvy je pronájem licence a
poskytování systémové a uživatelské podpory programového vybavení s názvem „LHE
VÝROBA 4000“ za cenu 9.800,- Kč bez DPH/rok.
8. vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní
Jaroslavě Weberové v navržené výši za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením
mateřské školy.
9. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-3/2020.
10. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-3/2020.
11. zrušení dočasného uzavření provozu MŠ Chotěšov ke dni 25.5.2020.
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II. Bere na vědomí
1. informaci ředitelky příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní Jaroslavy Weberové o
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve výši 118,- Kč/měsíc
za období května školního roku 2019/2020, výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí se
zdravotním postižením je pro dané období upravena na částku 79,- Kč/měsíc.
IV. Ukládá
13/2020 - předložit na VJZO žádost statutárního města Plzeň o vyjádření obce Chotěšov
k možnosti majetkového převodu pozemku parc. č. 515/14 v k. ú. Chotěšov v majetku města
Plzeň do vlastnictví manželů
Chotěšov s doporučením o podání žádosti o převod tohoto pozemku do vlastnictví obce.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
14/2020 - zveřejnit na úřední desce záměr pachtu pozemku parc. č. 1437 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění následně předložit
RO ke stanovení podmínek.
Termín: 5-6/2020
Odpovídá: místostarosta
15/202 – zveřejnit na úřední desce záměr pachtu pozemku parc. č. 1446 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění následně předložit
RO ke stanovení podmínek.
Termín: 5-6/2020
Odpovídá: místostarosta
16/2020 – zveřejnit na úřední desce záměr pachtu pozemku parc. č. 1486 v k. ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění následně předložit
RO ke stanovení podmínek.
Termín: 5-6/2020
Odpovídá: místostarosta
17/2020 - zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu části pozemku parc. č. 518/2 o výměře
160 m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce a po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění následně předložit RO ke stanovení podmínek.
Termín: 5-6/2020
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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