Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 11.1.2021
I. Schvaluje
1. zařazení pana Karla Himmela, bytem
žadatelů o pronájem bytu v DPS na adrese Plzeňská 650, 33214 Chotěšov.

do seznamu

2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností JH projekt s.r.o., se sídlem
Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy, IČO: 280 48 563 v zastoupení společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO: 247 29 035 o zřízení
služebnosti uložení inženýrské sítě v k.ú. Chotěšov,PJ, parc. č. 681/10 – přeložka NN, SŽ do
obecního pozemku parc. č. 622/5 v k.ú. Chotěšov.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Zdeňkem Bezděkem bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní a
kanalizační přípojky k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 461/2
v k.ú. Chotěšov do obecních pozemků parc.č. 461/31 a parc.č. 461/32 vše v k.ú. Chotěšov.
4. přidělení bytu č.9 v DPS, na adrese Plzeňská 650, Chotěšov panu Miroslavu Hůrkovi, nar.
Pořadí náhradníků je: 1. Zábranová Anna,
2. Klírová Marie,
5. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Danielem Rydzem. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou, s platbou nájemného ve výši 1.010,- Kč včetně DPH a výpovědní lhůtou
v trvání 3 měsíce s platností od 1.2.2021.
6. uzavření a podpis Dodatku č. 001 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.
Dodatkem se mění rozsah pojištěného majetku obce Chotěšov. Dodatek se uzavírá na dobu
určitou od 26.11.2020 do 30.4.2022.
7. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností DYBS PLZEŇ s.r.o., se sídlem
Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, IČO: 62621033 na provedení stavební akce „Oprava oplocení
urnového háje – Chotěšov – druhá část“ za nabídkovou cenu 220.450,- Kč bez DPH.
8. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností DYBS PLZEŇ s.r.o., se sídlem
Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, IČO: 62621033 na provedení stavební akce „Výstavba cest
v urnovém háji hřbitova - Chotěšov“ za nabídkovou cenu 599.500,- Kč bez 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.
9. podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2021 – Projekty obcí“ na projekt „Hoříkovice – obnova kamenného
podstavce s navrácením sochy sv. Jana Nepomuckého“.
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10. vyplacení finanční částky schválené zastupitelstvem obce Chotěšov ve výši 2.733.328,Kč na účet 107-8748760217/0100 na dofinancování akce „Modernizace sportovního areálu“
na základě žádosti vypůjčitele areálu fotbalového hřiště v Chotěšově, TJ Chotěšov, z.s., se
sídlem Máchova 517, Chotěšov.
11. udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací MŠ Chotěšov ve výši
15.000,- Kč na školství a podporu mládeže od společnosti MD ELEKTRONIK spol. s.r.o., se
sídlem Dobřanská 629, 33214 a souhlasí s jeho čerpáním.
12. nový platový výměr ředitelky ZŠ, paní Mgr. Jaroslavy Studničkové, s účinností od
1.1.2021. V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, § 5 odst. 4 ve znění platných předpisů.

13. nový platový výměr ředitelky MŠ, paní Jaroslavy Weberové, s účinností od 1.1.2021.
V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, § 5 odst. 4 ve znění platných předpisů.

14. poskytnutí finančního daru Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
oblastní pobočka Plzeň-jih, se sídlem Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň ve výši 1.000,-Kč, na
zajištění volnočasových aktivit pro slabozraké a nevidomé.
15. vyplacení mimořádné odměny v navržené výši ředitelce příspěvkové organizace MŠ
Chotěšov paní Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením
mateřské školy.
II. Neschvaluje
1. pronájem prostoru k podnikání na adrese Osvobozených politických vězňů 313, Chotěšov –
Národní dům.
III. Bere na vědomí
1. na vědomí informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje o vyhlášení „Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021“ s rozpočtem 60 mil. Kč.
IV. Ukládá
1/2021 - zveřejnění záměru prodeje jednotky 646/1 vymezené dle občanského zákoníku
nacházející se v budově č.p. 646, která je součástí pozemku p.č. st 1132 v k.ú. Chotěšov a
jednotky 645/5 vymezené dle občanského zákoníku nacházející se v budově č.p. 645, která je
součástí pozemku p.č.st. 1131 v k.ú. Chotěšov.
Termín: 1-3/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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