Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 26.7.2021
I. Schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov
332 14 na straně pronajímatele a paní Martinou Jeslínkovou (dříve Voráčkovou), bytem
na straně nájemce na pozemek parc. č. 774/1 o výměře 70 m²
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov. Smlouva se ukončuje výpovědí ke dni 31.12.2021.
2. uzavření a podpis smlouvy s panem Josefem Zahradníkem, bytem
, na pořádání chotěšovské pouti v roce 2021s poplatkem za užívání veřejného
prostranství ve výši 40.000,-Kč.
3. na základě doporučení hodnotící komise schvaluje rada obce Chotěšov uzavření Smlouvy o
dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu „Vodovodní přivaděč Mantov –
Losina s odběrným místem k.ú. Losina“, a to se společností DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová
514/39, 322 00 Plzeň, IČ: 62621033, s cenovou nabídkou ve výši 3.274.631,50 Kč bez DPH a
pověřuje starostu Daniela Koláčka jejím podpisem.
4. přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Mgr. Jaroslav Šindelář, IČO:
68827288, se sídlem Jakuba Jana Ryby 974/74, 323 00 Plzeň na zhotovení díla „Restaurování
pamětního kříže v obce Týnec“ za nabídkovou cenu 64.000,- Kč bez DPH.
5. přijetí dotace od Ministerstva zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha
z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Obnova pamětních
křížů v obci Chotěšov“ ve výši 130.903,- Kč.
6. účast starosty obce pana Daniela Koláčka na XVII. Sněmu Svazu měst a obcí České
republiky, který se koná ve dnech 21. a 22. října 2021 v Hradci Králové a uhrazení
účastnického poplatku, nákladů na ubytování a dopravné.
7. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 49.000,Kč spolku TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517, 332 14 Chotěšov, IČO: 004 78 369 na
pořízení zahradního traktoru na sekání trávy.
II. Neschvaluje
1. pronájem pozemku parc. č. 549/12 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
III. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.7.2021.
2. zápis z 3. jednání Shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza v roce 2021, konaného
v Hradci u Stoda dne 22.6.2021.
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