Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 22.11.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. 2019/004734 ze
dne 3.6. 2019 uzavřené mezi statutárním městem Plzeň se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň
301 00, IČO: 000 75 370 na straně jedné jako půjčitel a obcí Chotěšov se sídlem Plzeňská 88,
332 01 Chotěšov, IČO: 002 56 706, na straně druhé jako vypůjčitel. Dodatkem se mění 1) čl.
V. DOBA VÝPŮJČKY se prodlužuje lhůta ke dni nabytí právní moci stavebního povolení na
stavbu, nejdéle však 31.12.2023 a 2) čl. VI PODMÍNKY VÝPŮJČKY se mění termín pro
odstoupení ze strany půjčitele a to do 31.12.2023 za podmínek, že nebude příslušným
stavebním úřadem vydáno na stavbu stavební povolení.
2. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. s podnájmem části
budovy bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku parc. č. st. 4/1 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov o
velikosti 55 m² od 16.11.2021 do 15.11.2022 za cenu 2.750,- Kč/měsíc plus 25,- Kč/měsíc
jako pušál za platbu el. energie.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností OMEXOM GA Energo s.r.o.,
se sídlem Na Střílně 1929/8, Plzeň, IČO: 49196812 v zastoupení ČEZ Distribuce, se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Losina, PJ,
obnova NN do pozemku parc. č. 538 v k.ú. Losina v majetku obce Chotěšov.
4. udělení souhlasu Rady obce Chotěšov s kácením porostu dřevin rostoucích mimo les a s
tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č. 1463 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce. Jedná se o trnku obecnou a bez černý rostoucí v celkové ploše
76 m².
5. výsledky výběrového řízení a podpis smlouvy se společností Recyklace Přeštice s.r.o.,
K cihelně 1310, 334 01 Přeštice, IČ: 08683662, která předložila nejvýhodnější nabídku na
akci s názvem „Chotěšov – demolice domu č.p.3“ za nabídkovou cenu 505.913,- Kč vč. DPH.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681,
IČO: 02184591 na akci „Rekonstrukce kanceláře č. 9 v budově Obecního úřadu v
Chotěšově“, za nabídkovou cenu 25.565,- Kč bez DPH.
7. uzavření a podpis Smlouvy o dílo s firmou Eduard Molek, se sídlem Jungmannova 592,
332 14 Chotěšov, IČO: 61143626, na akci „Obec Chotěšov – oprava lesní cesty“, za
nabídkovou cenu 229.590,- Kč bez DPH.
8. uzavření a podpis Smlouvy o dílo mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov, IČO: 00256706, na straně objednatele a společností HBM – WOOD s.r.o., se
sídlem Smetanova 88, Hrochův Týnec 538 62, IČO: 25988166 na straně zhotovitele n akci
„Demontáž střechy, krovu a trámový a odvoz dřevěných prvků z objektu č.p. 3 v obci
Chotěšov“.
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9. uzavření a podpis Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „Severní ohradní zeď spodní zahrady kláštera“ a „Kostelní schody Chotěšov“ mezi
Ing. Luborem Šimkem, vlastníkem Klášterní zahrady, se sídlem Klášterní 69, 332 14
Chotěšov, na straně jedné jako „KZ“ a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov, na straně druhé jako „OÚ“, jejímž předmětem je úprava postavení KZ a OÚ, jejich
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování
účelů této smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění úspěšné realizace projektu „Severní
ohradní zeď spodní zahrady kláštera“, podávaného KZ v rámci žádosti o podporu a projektu
„Kostelní schody Chotěšov“ připravovaného k realizaci OÚ.
10. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a společností Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, jímž se stanovuje cena služby od
1.1.2022 částkou ve výši 2.795,- Kč/t bez DPH. Cena zahrnuje všechny náklady související
s odstraněním směsného komunálního odpadu. Přílohou je Ceník svozu a využití
separovaných odpadů platný od 1.1.2021.
11. uzavření a podpis Přílohy č. 14 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů č.
101853 mezi obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a obchodní společností
Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, kterou se mění
cena za odstranění jednotlivých odpadů s platností od 1.1.2022.
12. nový Ceník svozu a využití separovaných odpadů od společnosti Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348, s platností od 1.1.2022.
13. uzavření a podpis Dohody o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a společností Západočeské komunální služby a.s.,
se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, v souvislosti s odstraňováním papíru jako druhotné
suroviny za období 1-12/2021 ve výši 950,- Kč/t bez DPH násobeno počtem převzatého
separovaného papíru.
14. navýšení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov paní Mgr.
Jaroslavě Studničkové
15. udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov s přijetím finančního daru ve výši
5.560,- Kč na školství a podporu mládeže od společnosti Photodienst Brno spol. s.r.o., Cejl
105, 602 00 Brno.
16. předložený odpisový plán organizace MŠ Chotěšov, na zahradní prvek „Moře“ inv.č.2/21
s pořizovací cenou 399.564,99 Kč. Počátek odepisování je 12/2021, předpokládaná doba
užívání 15 let. Zároveň schvaluje převedení částky 158.413,67 Kč z fondu HV a částky
2.989,82 Kč z fondu darů do fondu majetku účetní jednotky.
17. návrh střednědobého výhledu na rok 2023 – 2024 příspěvkové organizace MŠ Chotěšov.

Add 2) Ruší
1. ruší usnesení č. 47/2021 ze dne 25.10.2021.
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Add 3) Ukládá
50/2021 - zveřejnit na úřední desce OÚ Chotěšov záměr pronájmu jednotky vymezené dle
občanského zákoníku číslo 644/101 – garáže o výměře 12,9 m² v suterénu budovy č.p. 644,
která je součástí pozemku parc. č. st. 1130 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
Termín: 01/2022
Odpovídá: místostarosta
51/2021 - předložit na VJZO projednání žádosti společnosti Květinka Blanka s.r.o., se sídlem
Dobřanská 677, 332 14 Chotěšov, IČO: 06749267 o prodej části pozemku parc. č. st. 84/1 o
maximální výměře 450 m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

52/2021 - zveřejnit na úřední desce OÚ Chotěšov záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 84/1
o výměře 230 m2 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
předložit nejbližšímu jednání RO ke stanovení podmínek.
Termín: 01/2022
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Luděk Rosenberger
zastupitel obce Chotěšov
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