Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 4.4.2022
I. Schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 18 na adrese Plzeňská
190, Chotěšov s paní Ludmilou Bartošovou, bytem
, ke dni 4.4.2022.
2. uzavření a podpis Smlouvy o výpůjčce na byt č. 3 o velikosti 45,75 m² na adrese Plzeňská
206 v Chotěšově s paní Anzhelou Lakei,
Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1.3.2022 do 31.12.2022 s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce.
3. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. s podvýpůjčkou budovy
č.p. 168 stojící na pozemku p. č. st. 4/2 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví obce,
pro sdružení SH ČMS – Městské sdružení hasičů Plzeň, IČO: 64355632, se sídlem
Vejprnická 793/17, 318 00 Plzeň, na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2022.
4. zrušení trvalého pobytu z moci úřední pro pana Tomáše Šipulu,
Plzeňská 206, 332 14 Chotěšov, byt č. 6.

na adrese

5. navýšení nájemného o inflaci za rok 2021 o 3,8% na celkovou částku ve výši 20.085,30 Kč
bez DPH/měsíc k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2020 uzavřené s firmou Josef Smačka, se
sídlem Nová 616, 332 14 Chotěšov, IČO: 10364382, na užívání prostor určených k podnikání,
umístěných v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 1031 o velikosti 239 m² a části
budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 1032 o velikosti 148 m² v k.ú. Chotěšov, ve
vlastnictví obce. Navýšení plateb za služby a nájem je platné od 1.7.2022.
6. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. s podnájmem prostor
v klášteře premonstrátek v Chotěšově a to výstavního sálu a přilehlých chodeb severního a
východního křídla v I. NP v budově č.p. 1 stojící na pozemku p.č.st. 4/6 v k.ú. Chotěšov,
obec Chotěšov ve vlastnictví obce, pro spolek ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ
JEDNOTA, z.s. Oblastní myslivecký spolek Plzeň, se sídlem Ruská 16, 362 00 Plzeň, IČO:
67777571. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 9.4.2022 do 30.4.2022 a platbou ve výši
10.000,- Kč včetně DPH.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Roman Hudec, se sídlem Vrchlického 194,
332 14 Chotěšov, IČO: 46814884, trvale Vrchlického 194, Chotěšov na „Modernizaci
stávajícího kamerového systému v budově OÚ Chotěšov na adrese Plzeňská 88“ za
nabídkovou cenu 32.085,- Kč bez DPH.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Tomáš Mikuta, se sídlem Havířská 1125, 330
23 Nýřany, IČO: 09237437 na „Odstranění 9 kusů pařezu pomocí pařezové frézy v katastru
obcí Chotěšov, Mantov a Losina“ za nabídkovou cenu 13.000,- Kč bez DPH.
9. uzavření a podpis smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu na
akci „Losina u Chotěšova – Úprava místní vodoteče“ společností POTENEC s.r.o., se sídlem
Oldřichov 6, 397 01 Dobev, IČO: 28154801, za nabídkovou cenu 3.066.848,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce pana Daniela Koláčka jejím podpisem.
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10. přijetí nabídky od společnosti Eduard Molek, se sídlem Jungmannova 592, 332 14
Chotěšov, IČO: 61143626, dle soupisu provedených prací na základě uskutečněného
požadavku na akci „Zhotovení nové přístupové cesty do prostoru volnočasové lokality u
cyklostezky v Mantově za mostem“, za nabídkovou cenu 286.753,85 Kč bez DPH.
11. uzavření a podpis smlouvy se společností DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 39, 322 00
Plzeň, IČO: 62621033 na dodávku stavebních prací „Dokončení části cyklotrasy Chotěšov“
za nabídkovou cenu 1.779.500,15 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.
12. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy s žadateli o poskytnutí dotace pro rok 2022 a
vyplacení prostředků v navržené výši.
13. přijetí finančního daru z Tříkrálové sbírky příspěvkové organizaci Základní škola
Chotěšov ve výši 24.494,- Kč a udělení souhlasu s jeho čerpáním.
14. uzavření a podpis Dodatku č.10 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby č. 34/08 uzavřené mezi Centrem pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov, se sídlem Partyzánská 519, Město Touškov a obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, Chotěšov.
II. Neschvaluje
1. napojení nemovitosti č.p. 81 v k.ú. Mantov k vodovodnímu řadu obce Chotěšov, na základě
doporučení provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chotěšov společnosti
ČEVAK a.s.
2. přijetí upravené cenové nabídky společnosti šéfbot s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov,
Radlická 180/50, IČO: 083 78 169.
III. Bere na vědomí
1. zprávu k výběrovému řízení na akci „Losina u Chotěšova – Úprava místní vodoteče“ na
vědomí.
2. Zprávu provozovatele vodohospodářské sítě obce Chotěšov, obchodní společnost ČEVAK
a.s., sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, o provozování vodohospodářského majetku
obce Chotěšov za rok 2021.
3. Zprávu o kontrole hospodaření obce Chotěšov za rok 2021
IV. Ukládá
8/2022 - uveřejnění záměru pachtu pozemků p.p.č. 47 o výměře 388m², p.p.č. 48 o výměře
303m², p.p.č. 49 o výměře 320m², p.p.č. 50 o výměře 309m², pozemků ve zjednodušené
evidenci, původ pozemkový katastr (PK) č 46 o výměře 286m², (PK) č.51 o výměře 3.974m²,
(PK) č.52 o výměře 16.419m² a dále stavby nepodléhající zápisu do KN tvořící součást
rybníka Velká Sakta a součást sádek (hráze, napouštěcí a vypouštěcí zařízení atd.), vše v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, za účelem pokračování v pachtu dotčených
pozemků, na úřední desce OÚ Chotěšov a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit
RO ke stanovení podmínek.
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Termín: 4-5/2022

Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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