Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 25.4.2022
I. Schvaluje
1. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. s podnájmem nebytových
prostor o velikosti 34 m² v budově bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku parc. č. st. 4/1 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví obce, pro pana Vlastimila Brabce, trvale
na dobu určitou s účinností od 14.4.2022 v délce trvání jednoho roku.
2. zařazení paní Hany Vránové, bytem
výměnu obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o

3. uzavření a podpis Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s panem Karlem Šindelkou na
pronájem bytu č.1 na adrese Mantov 51. Dodatkem se mění rozsah pronajaté plochy bytu, kdy
je vyjmuta plocha sklepu o rozměrech 10m² a je přidána plocha půdní komory o rozměrech
23,8 m2. Pronájem půdní komory je stanoven na 60,- kč/m²/měsíc. Dodatek nabývá účinnosti
dnem 1.5.2022.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní Kateřinou Kopejtkovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní přípojky
k domu č.p. 65 stojícím na pozemku parc.č.st. 19/1 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov do
pozemku 742/1 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. uzavření a podpis řádné smlouvy se spoluvlastníky domu č. p. 2 stojícím na pozemku 15/2
v k.ú. Mantov, paní Terezou Szabovou a panem Tomášem Almanem, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky do
obecního pozemku parc. č. 1338 v k.ú. Mantov obec Chotěšov, ve vlastnictví obce a zároveň
o zřízení služebnosti stezky a cesty po pozemku parc. č. 1338.
6. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje
Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2022 na akci „NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově, systém podzemních
štol“ ve výši 800.000,- Kč.
7. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje
PSOV PK 2022 – Projekty obcí na akci „Úprava místní vodoteče – Losina u Chotěšova“ ve
výši 280.000,- Kč.
8. uzavření a podpis Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami POKORNÝ Zdeněk, se sídlem
Nad údolím 13, 326 00 Plzeň, IČ 14689243, na straně jedné jako zhotovitel a Obcí Chotěšov,
se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na straně druhé jako objednatel. Předmětem této
smlouvy je provedení díla „Chotěšov, klášter premonstrátek, pokračování obnovy střechy a
krovu hospodářského objektu č.p. 169“. Termín plnění díla je od 1.9.2022 do 30.11.2022 a
cena díla je stanovena na částku 3.201.492,33 Kč včetně DPH. Tato zakázka je zadána
v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. III.
Působnost pravidel, odstavec 1.c) navazující zakázka.
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9. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti PERILA TOP s.r.o., se sídlem
Slovanská 486, 332 14 Chotěšov, IČO: 280 13 727, na akci „Rozvod vody, kanalizace a ZTI –
Losina č.p. 29“, za nabídkovou cenu 31.177,33 Kč bez DPH.
10. uzavření a podpis smlouvy o dílo mezi obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov
(objednatel) a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s., se sídlem Riegrova
1, Plzeň (zhotovitel), jejímž předmětem je zhotovení díla „Záchrana a využití konventu
kláštera v Chotěšově II. etapa“. Obsahem díla je zpracování studie proveditelnosti projektu a
zpracování žádosti o finanční podporu pro projekt za celkovou cenu 145.000,- Kč bez DPH.
11. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti PALIS Plzeň, spol. s.r.o., se sídlem
Kokořov 24, 330 11 Třemošná na dodávku a montáž „Prvků pro dětské hřiště v obci Losina“
za nabídkovou cenu 117.255,- Kč bez DPH.
12. uzavření a podpis Dodatku č. 002 k pojistné smlouvě č. 0516475018 uzavřené mezi
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., se sídlem Praha 2, Římská 45, PSČ 120 00, IČO:
46973451 a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706
s platností na dobu určitou od 1.5.2022 do 30.4.2026.
13. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681,
IČO: 02184591, na akci „Rekonstrukce fasády – knihovna Losina č.p. 29“, za nabídkovou
cenu 81.200,- Kč bez DPH.
14. vyplacení mimořádné odměny v navržené výši ředitelce příspěvkové organizace MŠ
Chotěšov paní Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením
mateřské školy.
15. odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Chotěšov na zahradní prvek „Ponorka u
brouzdaliště“ inv.č.1/22.
II. Bere na vědomí
1. vyplacení části rozpočtovaných finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce
Chotěšov na rok 2022 ve výši 1.000.000,- Kč na účet zapsaného ústavu Správy kláštera
premonstrátek v Chotěšově (č.ú. 115-2530130207/0100).
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14.3.2022.
III. Ukládá
9/2022 – předat na VJZO Chotěšov návrh Statutárního města Plzeň – Odbor evidence
majetku, se sídlem Škroupova 7, 301 00 Plzeň na bezúplatný převod pozemků pod
komunikacemi par.č. 61/5 o výměře 6 m², parc.č. 622/20 o výměře 335 m², parc.č. 774/12 o
výměře 158 m², parc.č. 778/1 o výměře 1131 m² a pozemku parc.č. 778/7 o výměře 2907 m²,
vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví města Plzeň a zároveň bezúplatný převod
mostu přes mlýnský náhon v ulici U řeky v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví města
Plzeň.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
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10/2022 - uveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 870/1 v k.ú. Hoříkovice, obec
Chotěšov ve vlastnictví obce o maximální výměře 20 m² na úřední desce OÚ Chotěšov a po
zákonem stanovené lhůtě pro zveřejnění předat záležitost na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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