Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.6.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností Senergos, a.s., se sídlem Družstevní
452/13a Ostopovice, v zastoupení ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín o zřízení
služebnosti č. IV-12-0016722 Mantov, PJ, parc. č. 2/11-NN uložení inženýrské sítě zemního
kabelového vedení NN, pro p.č. 2/11 do obecních pozemků p.č. 1224/1, p.č. 1224/8 a p.č.
1502/1 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
2. zařazení paní Soni Kamenské, bytem
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

3. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Tomáš Mikuta, se sídlem Havířská 1125, 330
23 Nýřany, IČO: 09237437 na „Odstranění 19 kusů pařezu pomocí pařezové frézy v katastru
obcí Chotěšov, Mantov a Losina“ za nabídkovou cenu 16.315,- Kč bez DPH.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Jiří Šedivec, se sídlem Školní 27, 312 00
Plzeň na zaměření a zpracování současného stavu 1.NP a 2.NP Národního domu v Chotěšově
za nabídkovou cenu 35.000,- Kč bez DPH.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 39,
322 00 Plzeň, IČO: 62621033 na dodávku stavebních prací „Výstavba cest v urnovém háji
hřbitova – Chotěšov za nabídkovou cenu 89.700,- Kč bez DPH.
6. vyplacení finančních prostředků, části schváleného příspěvku na údržbu areálu fotbalového
hřiště na rok 2021 ve výši 150.000,- Kč, na účet oddílu kopané TJ Chotěšov, z.s., se sídlem
Máchova 517, Chotěšov 332 14.
7. odpisový plán kamerového systému příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov v pořizovací
hodnotě 49.995,54 Kč, s dobou odepisování 7 let počínaje červnem 2021.
8. vyplacení mimořádné odměny v navržené výši ředitelce příspěvkové organizace ZŠ
Chotěšov paní Mgr. Jaroslavě Studničkové za aktivní přístup k činnostem spojeným
s vedením základní školy.
II. Neschvaluje
1. dopravní připojení pozemku parc. č. 467/6 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov k pozemní
komunikaci dle předloženého návrhu žadatele pana Marka Fišera, bytem
III. Bere na vědomí
1. zprávu Krajského úřadu Plzeňského kraje - odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Chotěšov, IČO: 0025670 za rok 2020.
IV. Ukládá
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27/2021 - projednat s projektantem územního plánu žádost pan Jiřího Mentla, bytem
o zahrnutí pozemku parc. č. 504/17 v k.ú. Chotěšov do
územního plánu jako pozemek určený pro rodinou rekreaci.
Termín: 6-7/2021

Odpovídá: místostarosta

Luděk Rosenberger
zastupitel obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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