Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 9.5.2022
I. Schvaluje
1. zařazení paní Edity Zámečkové, bytem
pronájem bytu v DPS Chotěšově.

do seznamu žadatelů o

2. uzavření a podpis pachtovní smlouvy mezi obcí Chotěšov (jakožto propachtovatelem) a
Spolkem klášterní rybníky Chotěšov, z. s., se sídlem Mantovská 259, 332 14 Chotěšov, IČO:
07093608 (jakožto pachtýřem), jejímž předmětem je pacht pozemků parc. č. 47, 48, 49, 50
(parcely katastru nemovitostí), a dále pacht pozemků parc. č. 46, 51 a 52 (parcely
zjednodušené evidence) v k. ú. Chotěšov, obec Chotěšov, včetně všech jejich součástí a
příslušenství, s výší ročního pachtovného 10.000,- Kč, s účinností od 1. 4. 2022 do 31. 3.
2032.
3. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 506/1 o výměře
130 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce s panem Josefem Křižovičem,
bytem
Nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem 1.6.2022,
s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 3,- Kč/m²/rok.
4. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 506/1 o výměře
270 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce s panem Michalem Ptáčkem, bytem
Nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem 1.6.2022, s výpovědní
lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 3,- Kč/m²/rok.
5. odpisu pohledávky ze zastavené exekuce vůči paní Boženě Váchové, bytem
v celkové výši 2.644,- Kč, kdy jistina činí částku 1.330,- Kč a příslušenství
dluhu činí 1.314,- Kč.
6. uzavření a podpis Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO:
72053119 a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov 332 14, IČO: 00256706.
Smlouva se týká komunikace č. II/230 a pozemků: parc.č. 1240/1, parc.č. 1240/28 a parc.č.
1240/27 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov za účelem provádění stavebních prací na uložení
nebo opravy inženýrské sítě v rámci stavby “Mantov – chodník u silnice II/230, dešťová
kanalizace a VO“.
7. uzavření a podpis Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO:
72053119 a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov 332 14, IČO: 00256706.
Smlouva se týká komunikace č. II/230 a pozemků: parc.č. 1245/1, parc.č. 1451, parc.č.
1245/5 a parc.č. 1424 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov za účelem provádění stavebních
prací na uložení nebo opravy inženýrské sítě v rámci stavby “Pančava – chodník u silnice
II/230, dešťová kanalizace a VO“.
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8. podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem
Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenou
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské
služby na území Plzeňského kraje v roce 2022“.
9. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, IČO:
02184591, na akci „Rekonstrukce knihovny – Losina č.p. 29“, za nabídkovou cenu 134.693,Kč bez DPH.
10. uzavření a podpis Smlouvy o poskytování produktu 101-0010 www stránky – Roční
provoz, mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně jedné jako zákazníka
a společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO
25448714, na straně druhé jako poskytovatele. Touto smlouvou se nahrazuje stávající
Smlouva o provozu webových služeb, která zaniká ke dni podpisu smlouvy nové. Cena za
provoz webových stránek je 11.500,- Kč bez DPH.
11. udělení souhlasu zřizovatele příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov s přijetím věcného daru
„Klokanův kufr“ v hodnotě 22.890,- Kč a „Kapsa – doplněk ke Klokanovu kufru“ v hodnotě
12.490,- Kč od dárce MAS Radbuza, z.s., se sídlem nám. ČSA 24, 333 01 Stod, IČO:
22897461.
12. udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov se zřízením přípravné třídy pro
školní rok 2022/2023.
II. Bere na vědomí
1. oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje - odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň – Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov, IČO: 00256706 za rok 2021.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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