Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 24.1.2022
I. Schvaluje
1. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les 1 ks Smrk ztepilý a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku parc. č. st. 4/1 v areálu NKP kláštera premonstrátek
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
2. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les 3 ks Bříza bělokorá a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku parc. č. 549/1 v k. ú. Mantov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce.
3. ukončení nájemní smlouvy s panem Jindřichem Březinou, bytem
na pronájem pozemku parc. č. 2/4 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, obec
Chotěšov dohodou ke dni 31.12.2021.
4. udělení souhlasu s připojením pozemku parc. č. 467/7 a parc. č. 1181 k pozemní místní
komunikaci v ulici Luční na pozemku parc. č. 483/14 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov na
základě společné žádosti pana Lukáše Franka, bytem Kozinova 327, 337 01 Rokycany a paní
Elišky Konečné, bytem Kolmá 1170/4, 312 00 Plzeň.
5. podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se sídlem
Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2022 – Projekty obcí na projekt „Úprava vodoteče v obce Losina“.
6. udělení výjimky dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – v souladu s
článkem III/1.d) (o vyjmutí zakázky z působnosti této směrnice na základě předchozí písemné
výjimky udělené zadavatelem) na stavební práce s názvem „Úprava vodoteče v obci Losina“
a zároveň schvaluje oslovení k podání nabídek na zhotovení této akce alespoň 3 dodavatelů.
7. uzavření a podpis smlouvy s firmou Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, IČO:
02184591, na akci „Rekonstrukce bytu č. 1 Mantov 51“, za nabídkovou cenu 330.926,50 kč
bez DPH.
8. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Ing. Aleše Novotný, IČO: 045 113 44, se sídlem
Volduchy 128, 338 22 Volduchy na vypracování projektové dokumentace „ Oprava povrchu
místní komunikace včetně doplnění chodníku, ul. Máchova, obec Chotěšov a novostavba
parkoviště na pozemku p. č. 1486 v k.ú. Mantov“ pro spojené územní a stavební řízení za
nabídkovou cenu 255.000,- Kč bez DPH.
9. uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
č. 03402011 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO:
00020729 a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na akci
„Vodovodní přivaděč Mantov – Losina s odběrným místem k.ú. Losina“ ve výši 2.899.145,Kč bez DPH.
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10. uzavření a podpis smlouvy se společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Bzenecká
4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 na dodávku zařízení „Smart kiosek Galileo 43 se
stojanem – elektronické úřední desky s tříletou záruční lhůtou“ za nabídkovou cenu ve výši
279.500,- bez DPH a montáží ve výši 10.500,- Kč bez DPH.
11. uzavření a podpis Servisní smlouvy se společnosti Galileo Corporation s.r.o., se sídlem
Bzenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 na podporu provozu zařízení „Smart
kiosek Galileo 43“ varianta Normal za nabídkovou cenu 990,- Kč bez DPH/měsíc.
12. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti HAVING SERVIS s.r.o., se sídlem
Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČO: 067 03 259 na zpracování a podání žádosti o
dotaci na akci „Chotěšov – Mantov – oprava místních komunikací“ podávaného do dotačního
titulu „117d8210A Podpora obnovy místních komunikací“ financovaného z Ministerstva pro
místní rozvoj za nabídkovou cenu 10.000,- Kč bez DPH a platbu ve výši 7% z celkové výše
přidělené dotace za projektové řízení.
13. schvaluje přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, Plzeň, IČO: 27187039, na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ulice Starý mlýn Chotěšov“ za nabídkovou cenu 13.500,- Kč bez DPH.
14. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Mgr. Jaroslav Šindelář, IČO: 68827288, se
sídlem Jakuba Jana Ryby 974/74, 323 00 Plzeň na zhotovení díla „Restaurování 2 ks
pamětního kříže v obci Losina“ za nabídkovou cenu 208.000,- Kč bez DPH.
15. stanovení data pro podání Individuálních žádostí na činnost a projekty spolků v roce 2022
a to do 31.3.2022.
16. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti ZAK TV s.r.o., se sídlem Prokopova
Plzeň 26, 301 00 Plzeň, IČO: 64835669 na mediální produkt „Tipy na volný čas“ 5 ks za
nabídkovou cenu 7.500,- Kč bez DPH.
17. výši vstupného prohlídky konventu kláštera premonstrátek v Chotěšově s platností od
turistické sezony 2022 takto: základní (dospělí) = 150,-Kč; snížené (senioři, mládež do 15
let) = 100,-Kč.

II. Bere na vědomí
1. Inspekční zprávu hydraulického výtahu v DPS v Chotěšově vypracovanou společností
OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČO: 423 24 254.
2. informace ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov Mgr. Jaroslavy Studničkové o
vyhodnocení spotřeby energií a vody v časovém období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
3. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.1.2022.
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III. Ukládá
1/2022 - zveřejnit záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví obce Chotěšov parc. č. 2105 o
výměře 76 150 m² v k.ú. Úherce u Nýřan na základě žádosti společnosti ZEAS Puclice a.s., se
sídlem Puclice č.p. 99, Staňkov, a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke
stanovení podmínek.
Termín: 1-3/2022

Odpovídá: místostarosta

2/2022 - zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. Č. 72/2 o výměře 42 m² a části pozemku
parc. č. 870/1 o maximální výměře 35 m² vše v k.ú. Hoříkovice, obec Chotěšov, ve vlastnictví
obce na základě žádosti pana Jindřicha Březiny, bytem Hoříkovice u Chotěšova 7, 333 01
Stod, a po zákonem stanovené lhůtě pro zveřejnění předat věc na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

3/2022 - předat na VJZO Chotěšov žádost společnosti ELRON CZ s.r.o., se sídlem Holečkova
789/49, 150 00 Praha 5, IČO: 263 87 841 o prodej pozemku parc. č. 494 o výměře 6300 m²
v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce pro vybudování kompostárny a pěstírny
sazenic dřevin.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

4/2022 - předat na jednání VJZO Chotěšov návrh provozovatele vodohospodářské sítě obce
Chotěšov, obchodní společnost ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, na
aktualizaci finančního plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury s tím, že RO doporučuje
ke schválení variantu č. 2.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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