Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 23.3.2020

I. Schvaluje
1. vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
ZŠ Chotěšov. Náležitosti vyhlášení konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, jsou
stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení.
2. podpis dohody o udělení souhlasu s úpravou pozemku parc. č. 762/9 v k.ú. Chotěšov na
základě žádosti pana
o udělení souhlasu se zhotovením chodníku ze zámkové
dlažby na obecním pozemku parc. č. 762/9 na Slovanské ulici v místě naproti domu č.p. 322 o
rozměrech 2 x 1,5 m.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem

trvale

o
zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 774/9 do
obecního pozemku 774/19 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
4. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČO: 24729035,
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě Zařízení distribuční soustavy – zemní kabel NN,
k pozemku parc.č. 91/2 v k.ú. Hoříkovice, obec Chotěšov, do pozemku parc.č. 693/5 v k.ú.
Hoříkovice, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s.,
IČO: 24729035 o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě v k.ú. Chotěšov – stavba
„Chotěšov, PJ, parc.č. 142/270-kNN – ČEZ Distribuce, a.s.“, do pozemku parc.č. 762/11
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
6. uzavření a podpis smlouvy s firmou Lenka Bauerová, se sídlem Nepomuk 335 03, Dvorec,
U Trati 56, IČO: 07808372 na akci „Založení zeleně v obci Chotěšov“ dle projektové
dokumentace v lokalitě ulice M. Škardové a přilehlých lokalitách, za nabídkovou cenu
387.256,- 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.
7. uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. 3/20 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
opravy střechy a krovu prelatury, zahájení obnovy střechy a krovu hospodářského objektu“.
Termín plnění díla je červen 2020 až 30.11.2020 a cena díla je 1.578.329,- 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.
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8. uzavření a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o složení rezervačního poplatku ze dne
17.12.2019 uzavření mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO:
00256706 na straně zájemce a AGH Blatná s.r.o., IČO 25187040, se sídlem J.P.Koubka 84,
388 01 Blatná, jako zprostředkovatel a AGRO, akciová společnost Přeštice, IČ 45350086, se
sídlem K Cihelně 1126, 334 01 Přeštice, jako vedlejší účastník. Dodatkem se mění článek
VIII., odstavec 2., a nahrazuje se textem – Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do
31.5.2020.
9. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností ARTEO CZ s.r.o., Tržní 818, 336 01
Blovice, IČ 18240160 vítězem výběrového řízení na akci „Záchrana a využití konventu
kláštera Chotěšov – Interiérové vybavení včetně grafiky za nabídkovou cenu 2.415.780,00 Kč
bez DPH.
10. vyřazení svěřeného majetku příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov a mimořádný odpis
části souboru svěřeného dlouhodobého majetku – soubor PC A a PC B. Sluchátkové
soupravy, jazykového přehrávače, PC stůl.
11. odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov nově zařazeného investičního
majetku z projektu „Zahradní učebna – hmatová stezka, altán, jezírko, inf. panely“.
12. příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov přijetí finančního daru z Tříkrálové sbírky ve výši
20.424,- Kč a souhlasí s jeho čerpáním.
13. 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 poskytnutí právních služeb při prodeji obecních
bytů v bytových domech Nová 643, 644, 645 a 646 v Chotěšově.
14. uzavření a podpis smlouvy s Advokátní kanceláří Navrátil Menčík s.r.o., se sídlem
Hluboká 1336/55, 326 00 Plzeň na poskytnutí paušálních právních služeb v rámci úplného
právního zajištění při prodeji obecních bytů v bytových domech Nová 643, 644, 645 a 646
v Chotěšově za nabídkovou cenu 350.000,- Kč bez DPH. Tato částka bude v souladu s
Nájemní smlouvou dle článku 6. odst. 4. rozpočítána mezi jednotlivé nájemníky.
II. Neschvaluje
1. účast obce Chotěšov v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019.
III. Bere na vědomí
1. informaci ředitele příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov pana Magr. Františka Halady o
vzdání se funkce ředitele ZŠ Chotěšov dle § 73 a 73 a) Zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) ke
dni 31.7.2020.
2. zápis z 2. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2020, konaného
v Dobřanech dne 6.2.2020.
3. zprávu k výběrovému řízení na akci „Záchrana a využití konventu kláštera Chotěšov –
Interiérové vybavení včetně grafiky“.
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IV. Jmenuje
1. členy správní rady neziskové organizace Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.
pana Luďka Rosenbergera, bytem
paní
Jaroslavu Mathesovou, bytem
a Ing. Otu
Wizovského, bytem
na období od 16.3.2020 do
15.3.2023.
V. Ukládá
8/2020 – předložit na VJZO žádost pana
o pronájem nebo prodej pozemků
parc. č. 1463 a parc. č. 1464 vše v k.ú. Mantov obec Chotěšov. Dotčené pozemky chce
žadatel využít k uložení stavebního materiálu s tím, že bude sekat a udržovat sousední
pozemky ve vlastnictví obce Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
9/2020 – předložit na VJZO žádost pana
o
prodej pozemku parc. č. 1449 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov z důvodu rozšíření zahrady u
domu č.p. 16 v Mantově.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
10/2020 - předložit na VJZO žádost Statutárního města Plzeň o stanovisko obce Chotěšov
k navrženému majetkovému převodu pozemku parc. č. 518/18 o velikosti 120 m² v k.ú.
Chotěšov panu
, za účelem stavby garáže pro osobní potřebu.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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