Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 11.7.2022
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Prodloužení
kanalizační stoky“ mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov a vlastníky
spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 660/20 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov SJM panem
Jaroslavem Fischerem a paní Hanou Fischerovou,
a
panem Jakubem Levorou,
a paní Veronikou Malla,
2. vypovězení nájemní smlouvy na pacht pozemku parc. č. 502/14 o výměře 565 m² v k. ú.
Chotěšov, obec Chotěšov uzavřené se společností CPZ, spol. s. r. o. se sídlem Ořechová 99,
332 14 Chotěšov, IČO: 48362603, ke dni 30.9.2022.
3. vypovězení nájemní smlouvy na pacht a části pozemku parc. č. 1486 o výměře 10.400 m ²
v k. ú. Mantov, obec Chotěšov s panem Františkem Korčíkem, bytem
23, ke dni 30.9.2022 s výpovědní lhůtou v trvání jednoho kalendářního roku.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 na zpracování projektové dokumentace na akci
„Přeložka sítě CETIN – Parkoviště u fary“ za nabídkovou cenu 67.064,- Kč bez DPH.
5. přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ na akci „Obec Chotěšov: JSDHO
Chotěšov, kat. III“ ve výši 23.419,- Kč.
6. uzavření a podpis Smlouvy o dílo se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského
kraje, o.p.s., se sídlem Riegrova 1, Plzeň na zpracování podkladů pro podání žádosti do IROP
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – integrované projekty ITI na projekt „Lávka přes
řeku Radbuzu v obci Chotěšov“ za nabídkovou cenu 130.000,- Kč bez DPH (z toho 115.000,Kč bez DPH studie proveditelnosti a 15.000,- Kč bez DPH za podání žádosti).
7. uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí poradenství, podpory a konzultací v oblasti
výkonu odborného stavebního dozoru s panem Jaroslavem Hojdou, bytem
, na dobu určitou od 1.7.2022 do 31.12.2024 za částku ve výši 11.000,- Kč/měsíc.
8. uzavření a podpis Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Řehák – SPELEO, s.r.o., se
sídlem Úvoz 169/6, Praha1 – Hradčany, IČO: 04203216, na straně jedné jako zhotovitel a
Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na straně druhé jako
objednatel. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Klášter Chotěšov – Obnova a statické
zajištění podzemního systému štol – II. Etapa, část 2“, za nabídkovou cenu 912.503,09 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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9. příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov pro školní rok 2022/2023 udělení výjimky z počtu
dětí na jednu třídu dle §2 odst. 2 zákona 14/2005 Sb., za předpokladu, že zvýšení počtu dětí
ve třídě nebude na úkor kvality vzdělávací činnosti školy, a že budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
II. Bere na vědomí
1. informace ředitelky příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní Jaroslavy Weberové o
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 420,Kč/měsíc pro období školního roku 2022/2023.
2. Výroční zprávu Diakonie Západ za rok 2021 Diakonie Českobratrské církve evangelické,
Středisko celostátních programů a služeb Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO:
481 36 093.
3. informaci referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna paní Miroslavy Seerové o vyřazení
daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně navýšení z důvodu
prekluze nedobytného nedoplatku (poplatky za rok 2013 - 2014, včetně navýšení) v celkové
výši 19.125,- Kč.
III. Ukládá
14/2022 - zveřejnit záměr směny pozemků (dle přílohy) mezi Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov a po zákonem stanovené lhůtě pro zveřejnění předat záležitost
na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
15/2022 - zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. st. 22/1 o výměře 379 m² a parc. č. st.
22/3 o výměře 94 m², vše v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce na základě žádost
pana Petra Kahlera, bytem
a po zákonem stanovené lhůtě
pro zveřejnění předat záležitost na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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