Výpis usnesení z 20. Veřejného jednání zastupitelstva obce Chotěšov konaného dne 15.12.2021
1) Zastupitelstvo obce Chotěšov určuje
a) ověřovateli zápisu Bc. Nikolu Konopíkovou a paní Mgr. Bc. Lucii Vnukovou
b) zapisovatelkou zápisu paní Martinu Fišerovou
2) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje program jednání
3) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí informace o činnosti rady obce z mezidobí od
24.9.2021 do 6.12.2021 (§ 97 odst. 1 zákona o obcích).
4) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru.
5) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Chotěšov za školní rok
2020/2021.
6) Zastupitelstvo obce Chotěšov vydává Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku činí částku 700,- Kč.
7) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí ceny vodného a stočného na rok 2022. Cena pro
vodné bez DPH činí 27,57 Kč/m3, cena pro stočné bez DPH činí 37,95 Kč/m3.
8) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2021
projednaná a schválená radou obce na jednání dne 25.10.2021.
9) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2021. Příjmy
sníženy celkem o 2.005.374,- Kč; výdaje sníženy celkem o 6.593.107,- Kč.
10) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Příjmy ve výši 72.593.922,83
Kč a výdaje ve výši 105.521.981,92 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 32.928.059,09 Kč bude kryt
z přebytku hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu bude výše neinvestičního
příspěvku příspěvkovým organizacím obce - Základní škole Chotěšov a Mateřské škole Chotěšov.
11) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje Dodatek č.19 Zřizovací listiny Základní školy Chotěšov.
12) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje Dodatek č.15 Zřizovací listiny Mateřské školy Chotěšov.
13) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje, aby obec Chotěšov jako budoucí nabyvatel realizovaného
společného zařízení polní cesty HC4-R v KoPÚ Losina, která se nachází na parcele parc.č. 531 v
k.ú. Losina požádala Státní pozemkový úřad o realizaci tohoto společného zařízení a zavázala se,
že po ukončení realizace tuto stavbu převezme do svého majetku a bude provádět nezbytnou
údržbu tohoto zařízení.
14) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje Pravidla ZO č. 1/2021 pro prodej garáží ve vlastnictví
obce v bytovém domě Nová 643, 644, 645 a 646 v Chotěšově. Tato pravidla jsou nedílnou
součástí usnesení.
15) I. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/18
k celku pozemku p.č. 1560 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov a uzavření darovací smlouvy s
vlastníkem předmětného spoluvlastnického podílu

obdarovaná, tj. obec Chotěšov

s tím, že náklady spojené s realizací převodu ponese strana

II. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/18
k celku pozemku p.č. 1560 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov a uzavření darovací smlouvy s
vlastníkem předmětného spoluvlastnického podílu
s tím, že náklady spojené s realizací
převodu ponese strana obdarovaná, tj. obec Chotěšov
16) I. Zastupitelstvo obce Chotěšov ukládá vypracovat geometrický plán na oddělení části pozemku
parc. č. 142/243 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, do maximální výměry 450 m².
II. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje úplatný převod části pozemku parc. č. 142/243 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, do maximální výměry 450 m², za kupní cenu
pozemku ve výši 750,-Kč/m² a náklady spojené s realizací úplatného převodu,
Ke
kupní ceně bude připočtena sazba DPH ve výši a za podmínek platných v době, kdy nastane den
zdanitelného plnění.
17) I. Zastupitelstvo obce Chotěšov ukládá vypracovat geometrický plán na oddělení části pozemku
parc. č. 227/23 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, do maximální výměry 470 m².
II. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje úplatný převod části pozemku parc. č. 227/23 v k.ú.
Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, do maximální výměry 470 m², za kupní cenu pozemku
ve výši 300,-Kč/m² a náklady spojené s realizací úplatného převodu,
Ke kupní ceně bude připočtena sazba DPH ve
výši a za podmínek platných v době, kdy nastane den zdanitelného plnění.
18) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje úplatný převod pozemků parc.č.2/4, parc.č.887 a
parc.č.870/2 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, o výměře 1717
m², za kupní cenu pozemku ve výši 300,-Kč/m² a náklady spojené s realizací úplatného převodu,
. Ke kupní ceně bude připočtena
sazba DPH ve výši a za podmínek platných v době, kdy nastane den zdanitelného plnění.
19) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje směnu pozemků bez finančního vyrovnání parc. č. 761 o
výměře 1.567 m², parc. č. 839 o výměře 3.355 m², parc. č. 284/33 o výměře 132 m², parc. č.
284/30 o výměře 6 m² a parc. č. 755 o výměře 42 m², vše v k.ú Hoříkovice u Chotěšova, obec
Chotěšov, ve vlastnictví Plzeňského kraje zastoupeným Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, za část pozemku parc.
č. 693/5 (dle GP č.114-13/2021 nově vzniklý pozemek parc.č.693/15 o výměře 640 m²) v k.ú.
Hoříkovice u Chotěšova, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov.
20) I. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje záměr nabytí pozemku parc.č. 589/2 a parc.č. 1369 o
celkové výměře 854 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, prostřednictvím elektronické aukce za
podmínek stanovených Aukční vyhláškou č. 29846/P/2021 - HMSU
II. Zastupitelstvo obce Chotěšov pověřuje starostu obce k zastupování obce v elektronické aukci
a určuje maximální cenu pozemku částkou 757.000,- Kč.

21) I. Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje záměr nabytí pozemku parc.č. 593 a parc.č. 595 o
celkové výměře 277 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, prostřednictvím elektronické aukce za
podmínek stanovených Aukční vyhláškou č. 25135/P/2021 - HMSU
II. Zastupitelstvo obce Chotěšov pověřuje starostu obce k zastupování obce v elektronické aukci
a určuje maximální cenu pozemku částkou 9.300,- Kč.
22) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů za rok 2021 takto
ve výši 2.400,-Kč,
ve výši 4.800,-Kč,
ve výši 3.200,-Kč,
ve výši 3.530,-Kč a
ve výši 3.000,-Kč.
23) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje přiznání mimořádné odměny ve výši jedné řádné měsíční
odměny místostarostovi obce Chotěšov, panu Pavlu Malinovi, za celoroční tvorbu Chotěšovského
zpravodaje, za zajišťování kulturních a společenských akcí spolupořádaných obcí Chotěšov a za
řízení provozně technického úseku obce po ukončení pracovního poměru vedoucího tohoto
střediska.
24) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje přiznání mimořádné odměny ve výši jedné řádné měsíční
odměny starostovi obce Chotěšov, panu Danielu Koláčkovi, za aktivitu a úspěchy při získávání
finančních prostředků z dotačních programů pro obec Chotěšov.

Daniel Koláček
starosta obce

Pavel Malina
místostarosta obce

Informace o činnosti Rady obce Chotěšov
z mezidobí od 24.9.2021 do 6.12.2021 ve smyslu § 97 zákona o obcích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V období od 24.9.2021 do 6.12.2021 se konalo 6 řádných jednání Rady obce Chotěšov. Rada na
těchto jednáních přijala 106 usnesení, z nichž schvalovací část obsahovala 85 usnesení. Rada obce
vzala na vědomí 6 usnesení, ukládací část činila 13 usnesení a jedním usnesením Rada obce jmenovala
pana Mgr. Zdeňka Šustera členem Školské rady příspěvkové organizace Základní školy Chotěšov.
Obsah jednotlivých jednání byl zpravidla strukturován do 3 základních oblastí, jimiž jsou 1) majetkové
záležitosti, 2) smluvní záležitosti a dotace a oblast 3) různé.
Kompletní znění všech usnesení z jednání rady obce Chotěšov v tomto volebním období, jsou
k dispozici na stránkách obce v sekci Obecní úřad – Usnesení rady obce.
Zápisy z jednání rady obce z mezidobí od 24.9.2021 do 6.12.2021 jsou v souladu s ustanovením §
101 odstavce 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, uloženy u obecního úřadu k nahlédnutí členům
zastupitelstva obce.
Usnesení z jednání rady obce z mezidobí od 24.9.2021 do 6.12.2021 jsou v souladu s ustanovením
§ 16 odstavce 2 písmene e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, uložena u obecního úřadu
k nahlédnutí občanům obce.

Zpracoval: Pavel Malina
V Chotěšově dne 15.12.2021

Obec Chotěšov
Pravidla ZO č. 1/2021
pro prodej garáží ve vlastnictví obce v bytovém domě
Nová 643, 644, 645 a 646 v Chotěšově
I.
Předmět prodeje
Předmětem prodeje je 20 nebytových jednotek a to konkrétně:
a) 643/101, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1127 v obci a k.ú. Chotěšov,
b) 643/102, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1127 v obci a k.ú. Chotěšov,
c) 643/103, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1127 v obci a k.ú. Chotěšov,
d) 643/104, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1127 v obci a k.ú. Chotěšov,
e) 643/105, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1127 v obci a k.ú. Chotěšov,
f) 644/101, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1130 v obci a k.ú. Chotěšov,
g) 644/102, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1130 v obci a k.ú. Chotěšov,
h) 644/103, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1130 v obci a k.ú. Chotěšov
i) 644/104, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1130 v obci a k.ú. Chotěšov,
j) 644/105, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1130 v obci a k.ú. Chotěšov,
k) 645/101, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1131 v obci a k.ú. Chotěšov,
l) 645/102, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1131 v obci a k.ú. Chotěšov,
m) 645/103, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1131 v obci a k.ú. Chotěšov,
n) 645/104, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1131 v obci a k.ú. Chotěšov,
o) 646/101, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1132 v obci a k.ú. Chotěšov,
p) 646/102, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1132 v obci a k.ú. Chotěšov,
q) 646/103, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1132 v obci a k.ú. Chotěšov,
r) 646/104, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1132 v obci a k.ú. Chotěšov,
s) 646/105, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1132 v obci a k.ú. Chotěšov,
t) 646/106, způsob využití garáž, vymezená v pozemku p.č. st. 1132 v obci a k.ú. Chotěšov,
které vznikly rozdělením práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám postupem
podle ust. § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“) (dále
také jen jako „garáže“ či „garáž“). Garáže se nachází v bytových domech č.p. 643, č.p. 644, č.p. 645
a č.p. 646.
Obec Chotěšov má zájem převést vlastnické právo k uvedeným jednotkám (garážím) ve
prospěch třetích osob. Obec Chotěšov si je současně vědoma svých povinností daných platnou
právní úpravou, zejména ust. § 2 odst. 1 a ust. § 38 zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích a usiluje
o účelné a hospodárné využití jejího majetku v souladu s důležitými zájmy obce a potřebami
svých občanů. V souladu s těmito předpoklady přistoupila obec Chotěšov k přijetí níže uvedených
pravidel, která mají za cíl transparentním a jasným způsobem stanovit postup výběru kupujícího a
podmínek prodeje garáží.

II.
Výběr kupujícího
1. Uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod jednotlivé konkrétní garáže, bude
nabízeno v tomto pořadí:
a) stávajícím nájemcům konkrétní garáže za nabídkovou cenu dle čl. III. odst. 1 těchto
pravidel pod podmínkou, že tento nájemce je zároveň vlastníkem bytové jednotky v domě čp.
643, č.p. 644, č.p. 645 či č.p. 646 v obci Chotěšov.
b) stávajícím vlastníkům bytové jednotky v domě čp. 643, č.p. 644, č.p. 645 či č.p. 646 v obci
Chotěšov
c) fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Chotěšov.
d) ostatním fyzickým osobám
2. Osobám uvedeným v čl. II. odst. 1 písm. a) těchto pravidel učiní obec Chotěšov písemnou
nabídku na uzavření kupní smlouvy podle ust. § 2079 ke garáži, s podstatnými náležitostmi
smlouvy a za podmínek stanovených těmito pravidly, za nabídkovou cenu dle čl. III. odst.1
těchto pravidel, s poskytnutím lhůty k eventuálnímu písemnému přijetí nabídky ve smyslu ust.§
1740 Obč.Z. v trvání 3 měsíců od doručení nabídky.
3. Zájemce o koupi nebytové jednotky je v případě zájmu o koupi garáže povinen písemně
oznámit obci Chotěšov přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy na koupi konkrétní garáže.
4. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Projev vůle, který obsahuje dodatky,
výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky. Za přijetí nabídky se považuje
odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. Obec Chotěšov si vyhrazuje právo
svou nabídku dle čl. II. odst. 2 těchto pravidel odvolat v případě dodatečného zjištění, že stávající
nájemce garáže má vůči obci Chotěšov či jeho příspěvkovým organizacím závazky po splatnosti.
Obec Chotěšov si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od uzavření vlastní kupní smlouvy ke garáži se
stávajícím nájemcem, jestliže po přijetí nabídky zjistí, že kupující má vůči obci Chotěšov či jeho
příspěvkovým organizacím závazky po splatnosti.
5. V případě přijetí nabídky zájemcem dle čl. II. odst. 1 písm. a) těchto pravidel obec Chotěšov
připraví kupní smlouvu a zašle ji na elektronickou adresu zájemce o koupi nebytové jednotky anebo
na jinou adresu za tím účelem sdělenou s výzvou k jejímu podpisu v sídle prodávajícího. Lhůta k
podpisu kupní smlouvy nesmí být kratší než 30 dní od doručení výzvy. Pokud zájemce o koupi
garáže nepřistoupí k uzavření kupní smlouvy ve stanovené lhůtě (dle předchozí věty), je obec
Chotěšov oprávněna od podpisu vlastní kupní smlouvy odstoupit.
6. Každá z osob uvedených v čl. II. odst. 1. a) b) c) a d) těchto pravidel může nabýt do vlastnictví
pouze jednu garáž. Spoluvlastníci, či manželé se pro účely těchto pravidel považují za jednu osobu.
7. Prodej garáží osobám uvedeným v čl. II. odst. 1.b) 1.c) a 1.d) těchto pravidel bude v případě více
zájemců o danou konkrétní jednotku probíhat obálkovou metodou, kdy hlavním kritériem pro výběr
kupujícího bude nejvyšší nabízená cena (kupní cena). Minimální nabídkovou cenou bude nabídková
cena dle čl. III. odst. 1 těchto pravidel. Obec Chotěšov si vyhrazuje právo dodatečně stanovit další
pravidla při prodeji jednotek obálkovou metodou. Ustanovení čl. II. odst. 5 a 6 těchto pravidel se
použijí přiměřeně.

III.
Kupní cena, platební podmínky
1. Nabídkovou cenou se dle těchto pravidel rozumí cena v místě a čase obvyklá zjištěná
znaleckým posudkem soudního znalce podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
navýšena o 10%. Cena jednotky zahrnuje též cenu za podíl na společných částech nemovité věci
(pozemek p.č.st. 1127, včetně součástí; pozemek p.č.st. 1130, včetně součástí; pozemek p.č.st.
1131, včetně součástí; pozemek p.č.st. 1132, včetně součástí).
2. Kupní cenou se rozumí nabídková cena v případě osob uvedených v čl. II. odst. 1 písm. a)
těchto pravidel, respektive nejvyšší nabízená cena v případě osob uvedených v čl. II. odst. 1 písm.
b), c) a d) těchto pravidel.
3. Celková kupní cena musí být uhrazena nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření kupní
smlouvy.

IV.
Další pravidla prodeje
1. Zaplacení kupní ceny v plné výši bude podmínkou pro podání návrhu na vklad vlastnického
práva k jednotce ve prospěch kupujícího.
2. Náklady spojené s realizací úplatného převodu (transakční náklady, znalečné, sepis kupní smlouvy,
úřední ověření podpisu kupujícího (cích)) ponese strana kupujícího.
3. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva k jednotce ve prospěch
kupujícího uhradí kupující.
4. Kupní smlouva bude uzavřena s podmínkou předkupního práva pro obec Chotěšov ve výši kupní
ceny po dobu 4 let.

V.
Zajišťovací nástroje
1. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 10 dnů bude sjednána smluvní
pokuta ve prospěch obce Chotěšov ve výši 25.000,- Kč.
2. Pro případ, že se osoba kupující ocitne po uzavření kupní smlouvy v úpadku ve smyslu zákonač.
182/2006 Sb., insolvenční zákon, je obec Chotěšov oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Pro
případ, kdy bude vůči osobě zájemce či kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je obec Chotěšov
oprávněna vyčkat s uzavřením kupní smlouvy či nepodat návrh na vklad vlastnického práva ve
prospěch kupujícího až do okamžiku právní moci rozhodnutí soudu o úpadku.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou těchto pravidel jsou půdorysná schémata předmětných garáží v bytových domech

Nová 643, 644, 645 a 646.
2. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 14 ze dne 15.12.2021
s okamžitou účinností.

…………………………
Daniel Koláček
starosta obce

Přílohy: schéma 1. PP Nová 643
schéma 1. PP Nová 644
schéma 1. PP Nová 645
schéma 1. PP Nová 646

…………………………
Pavel Malina
místostarosta obce

