Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 1.4.2019
I. Schvaluje
1. zrušení Komise pro životní prostředí.
2. zařazení paní Jany Zábranové, trvale
obecního bytu v DPS.

, do seznamu žadatelů o pronájem

3. zařazení paní Anny Bufkové, trvale
pronájem obecního bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

4. zařazení pana Josefa Bufky, trvale
o pronájem obecního bytu v DPS.

do seznamu žadatelů

5. ukončení nájemní smlouvy s paní Jitkou Monovovou, bytem
byt č.5 na adrese č. p. 40, Mantov, dohodou ke dni 30.4.2019.

, na obecní

6. přidělení bytu č.5, č. p. 40, Mantov panu Podanému Miroslavu, trvale
s předpokládaným předáním bytu novému nájemci k 1.květnu 2019. Náhradníkem
č. 1 je pan Rada Josef, trvale
Náhradníkem č. 2 je pan Vlasák
Daniel, trvale
7. přidělení bytu č.14 v DPS, na adrese Plzeňská 650, Chotěšov paní Hofmanové Miladě,
trvale
s předpokládaným předáním bytu novému nájemci k 1.květnu 2019.
Náhradníkem č. 1 je paní Burczyková Anna, trvale
Náhradníkem č. 2
je pan Hacker Miloslav, trvale
8. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní Hanou Plajznerovou, trvale
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě kanalizační přípojky k pozemku parc.č.
537/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví jmenované, do obecního pozemku 537/10
v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
9. přijetí cenové nabídky a vystavení objednávky společnosti Asseco Solutions, a.s., se sídlem
Zelený pruh 1560/99, Praha, na modul „Objednávky“, který je součástí informačního systému
HELIOS Fenix, za nabídkovou cenu 12.000,- Kč, plus roční údržba 3000,- Kč, plus
implementace 4.350,- Kč, včetně souvisejících nákladů.
10. přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a
stavební práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626, na akci „Škola Týnecoprava podlah v bytě“ za nabídkovou 167.887,34 Kč bez DPH.
11. uzavření a podpis smlouvy se společností ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330
27 Vejprnice, na akci „Komunikace Mantov – Za mostem“, za nabídkovou cenu 495.868,92
Kč bez DPH.
12. uzavření a podpis smlouvy se společností ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330
27 Vejprnice, na akci „Komunikace Chotěšov – U Řeky“, za nabídkovou cenu 162.197,10 Kč
bez DPH.
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13. uzavření a podpis smlouvy s firmou FRANTIŠEK PONDĚLÍK malířské a lakýrnické
práce, Kotovice – Záluží 33, 333 01 Stod, na akci „Oprava fasády č.p. 206“, za nabídkovou
cenu 185.141,60 Kč bez DPH.
14. uzavření a podpis smlouvy s firmou FRANTIŠEK PONDĚLÍK malířské a lakýrnické
práce, Kotovice – Záluží 33, 333 01 Stod, na akci „Oprava fasády č.p. 434“, za nabídkovou
cenu 437.261,00 Kč bez DPH.
15. uzavření a podpis smlouvy o poskytnutí poradenství, podpory a konzultací v oblasti IT
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a panem Otou Procházkou, bytem
Dvořákova 654, Chotěšov, na dobu určitou 1 rok s platností od 1.4.2019.
16. v souladu s vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dle
článku III, odst. 1c (navazující zakázka) podpis Dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č.2/16
uzavřené mezi firmou POKORNÝ ZDENĚK, se sídlem Nad údolím 13, Plzeň, na straně
jedné jako zhotovitel a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov na straně druhé jako
objednatel; dodatkem je řešena doba plnění díla a to na září 2019 až listopad 2019 a cena
provedených prací v roce 2019, která je ve výši 1.408.374,41 Kč bez DPH (příloha dodatku
č.5 smlouvy o dílo je položkový rozpočet a rozsah provedených prací v roce 2019).
17. uzavření a podpis smlouvy mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na
straně jedné jako zadavatel a společností Trhy Aleš, spol. s r.o., Na Rozhraní 619/40, Plzeň,
na straně druhé jako realizátor, jejímž předmětem je realizátorem provedené zajištění akce
„Festival vína v Chotěšově“ dne 8.5.2019 v prostorách zahrad kláštera s cenou za pronájem
areálu chotěšovského kláštera ve výši 15.000,- Kč bez DPH.
18. nový provozní řád víceúčelového hřiště u Národního domu v Chotěšově, ve vlastnictví
obce, s platností od 1.4.2019.
19. podpis darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč Stodské
nemocnici, a.s., se sídlem Hradecká 600, Stod, zastoupené předsedou představenstva MUDr.
Alanem Sutnarem, Ph.D., na nákup nového zdravotnického zařízení.
20. vydání souhlasu SDH Chotěšov s povolením sběru železného šrotu v obci Chotěšov a
přilehlých obcích od 1.4.2019 do 31.12.2022.
II. Neschvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku společnosti IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o., se sídlem
Koněvova 2660/141, Praha 3, na podporu výchovné akce „Anetka potřebuje pomoc…“
připravené českou sekcí Mezinárodní policejní asociace (IPA).
III. Bere na vědomí
1. celkovou zprávu provozovatele vodohospodářské sítě obce Chotěšov, obchodní společnosti
ČEVAK a.s., sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, o provozování vodohospodářského
majetku obce Chotěšov za rok 2018.
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IV. Ukládá
9/2019 - zveřejnit na úřední desce záměr prodeje částí pozemků parc. č. 742/1 a parc. č.
774/19 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, a po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění předložit k projednání VJZO.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
10/2019 - předat právnímu zástupci obce k posouzení žádost pana Mgr. Františka Vítka,
o sepis souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického
práva k pozemku p.č. 33/3, v k.ú. Chotěšov o výměře 42 m² , popř. směnu pozemků v k.ú.
Chotěšov a následně předložit VJZO.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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