Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 9.8.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Jakubem Chodorou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě plynovodní a kanalizační
přípojky k domu č.p. 6 v k.ú. Losina, obec Chotěšov do obecního pozemku parc. č. 402/18
v k.ú. Losina, obec Chotěšov.
2. uzavření podpis darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč se
společností Stodská nemocnice, a.s., se sídlem Hradecká 600, Stod, zastoupenou předsedou
představenstva Ing. Miroslavem Zábranským, na nákup nového elektrokoagulačního přístroje
na gynekologicko-porodnické oddělení.
3. schvaluje odpisový plán organizace MŠ Chotěšov, na podlahový mycí stroj Kärcher inv. č.
1/21 v hodnotě 84.700,- Kč a převedení této částky z fondu HV do fondu majetku účetní
jednotky.
4. mimořádný odpis a vyřazení 3 ks PC stolů a 1 ks židle z investičního souboru PC B
příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov, v zůstatkové ceně 5.339,34 Kč.
5. mimořádný odpis a vyřazení řezačky masa inv. Č. s-ŠJ2009017 ze souboru Gastro
příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov v zůstatkové ceně 2.746,86.
6. nový odpisový plán investičního souboru Gastro příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov
s celkovou dobou odepisování 18 let.
II. Bere na vědomí
1. žádost pana Pavla Káčerika, nájemce obecního bytu č.2 na adrese nám. 1 máje 41,
Chotěšov 332 14, o snížení stropu a rekonstrukci topení s přechodem na topení plynem.
2. informaci referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna paní Miroslavy Seerové o vyřazení
daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně navýšení z důvodu
prekluze nedobytného nedoplatku (poplatky za roky 2012 a 2013, včetně navýšení) v celkové
výši 11.250,- Kč.
III. Ukládá
33/2021 – předložit na VJZO Chotěšov návrh na směnu pozemků mezi Českou republikou
zastoupenou státním podnikem Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov
332 14. Směnou dojde k oboustrannému scelení lesních pozemků. RO doporučuje uskutečnit
majetkový převod.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
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34/2021 - odeslání opakované předžalobní výzvy spoluvlastníkům nemovitosti č.p. 12 v obci
Chotěšov o ukončení čerpání vody z obecní studny a odstranění neoprávněné stavby potrubí.
Termín: 9-10/2021
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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