Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.10.2019

I. Schvaluje
1. zařazení paní Věry Řezníčkové, trvale
žadatelů o pronájem obecního bytu.

do seznamu

2. zařazení paní Evy Kolářové, trvale
žadatelů o pronájem obecního bytu.

, do seznamu

3. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 o zřízení služebnosti
uložení inženýrské sítě „RVDSL 1801 C P CEOV 1169-CEOV1HR MET“ do obecního
pozemku PK č 3/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, v rozsahu dle GP č. 464-33/2019.
4. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti na stavbu „Chotěšov, PJ, Mantov, parc. 1337 –
NN č.IV-12-0012116/VB/01“, v obecních pozemcích p.p.č. 1388, p.p.č. 549/1, p.p.č.
1240/25, p.p.č. 1334 a p.p.č. 1337, vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
5. uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi TJ Chotěšov, z.s. se
sídlem Máchova 517, 332 14 Chotěšov a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov, kterým se mění článek č. III. odstavec 1) doba výpůjčky 1) Výpůjčka se sjednává
na dobu určitou do 31. 12. 2033.
6. přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10, z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 na akci
„Modernizace sběrného dvora Chotěšov“. Výše poskytnuté dotace je 769.318,- Kč.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681, 332
14 Chotěšov, IČO: 02184591, na akci „Rekonstrukce kancelářských prostor Národní dům,
Chotěšov“, za nabídkovou cenu 59.775,- Kč bez DPH.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v kancelářských prostorách Národního domu
v Chotěšově“, za nabídkovou cenu 7.125,30 kč bez DPH.
9. poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov na ubytování
zahraničních studentů ve Sportcentru Losina ve dnech od 6.10.2019 do 12.10.2019 ve výši
5.000,- Kč.
10. umístění sídla firmy Petr Filip na adrese Osvobozených politických vězňů 313, 332 14
Chotěšov.
11. zrušení usnesení I/14 ze dne 23.9.2019, kterým schválila nový platový výměr ředitelky
MŠ Chotěšov s platností od 1.9.2019.
12. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově s krátkodobým pronájmem prostor
objektu chotěšovského kláštera třetí straně, dle čl.VI. odst.5 smlouvy o výpůjčce a to společnosti
FILM MAKERS s.r.o., se sídlem Šlikova 38, Praha 6, za účelem natáčení spotu Oppo na
mobilní telefon ve dnech 11.10.2019 do 14.10.2019.
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13. vykonání bezplatné praxe na Obecním úřadě v Chotěšově studentce Obchodní akademie
v Plzni slečně Karolíně Mastné,
, ve dnech od 18.5.2020 do 29.5.2020.
14. rozpočtová opatření č. 6. ke schválenému rozpočtu obce na rok 2019. Příjmy jsou
navýšeny celkem o 45,00 tis. Kč a výdaje jsou navýšeny o 45,00 tis. Kč.
II. Neschvaluje
1. vydání nařízení o zákazu podomního prodeje.
III. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.9.2019.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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