Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 21.1.2019

I. Schvaluje
1. zařazení pana Miroslava Hůrky, bytem
DPS.

do seznamu žadatelů o pronájem bytu v

2. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Štefanem Hricem, bytem
na byt č. 3, Plzeňská 206, Chotěšov, na dobu určitou s platností od 1.1.2019 do
30.6.2019 a s platbou nájemného ve výši 45,-Kč/m2/měsíc.
3. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Bedřichem Kopačkou, bytem
na byt č. 11, Plzeňská 190, Chotěšov, na dobu určitou s platností od 1.1.2019 do
30.6.2019 a s platbou nájemného ve výši 53,-Kč/m2/měsíc.
4. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Hulínskou, bytem
na byt č. 5, Nová 645, Chotěšov, na dobu určitou s platností od 1.1.2019 do 30.6.2019 a s
platbou nájemného ve výši 63,-Kč/m2/měsíc.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00Praha 3, zastoupené Kubeš Projekt
s.r.o., se sídlem Fügnerova 490, 388 01 Blatná o zřízení služebnosti inženýrské sítě – VPIC
Mantov Werk v pozemcích ve vlastnictví obce Chotěšov-parc.č. 1240/25 a parc. č. 549/1 –
vše v k.ú. Mantov.
6. schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Janem Gerhartem, trvale
o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní a kanalizační
přípojky k domu č.p. 426 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví jmenovaného, do
pozemku parc.č. 762/24 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
7. ukončení nájemní smlouvy o užívání části budovy za účelem umístění reklamního poutače
v obci Chotěšov, v ul. Plzeňská, č.p. 190, stojící na pozemku parc. č. 206, v k.ú. Chotěšov,
obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, se společností Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická
697, PSČ 251 64, IČO 25620991 zastoupená panem Alexandrem Mlčákem dohodou ke dni
30.6.2018.
8. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 3x smrk ztepilý, 1x vrba jíva, 1x
modřín opadavý, 1x borovice lesní a s tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku
parc.č.22/1, v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
9. uzavření a podpis smlouvy s obchodní společností KB SMART PAY na provozování
platebního terminálu na OÚ Chotěšov.
10. přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a stavební
práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626, na akci Chodník na nádvoří
Demutův dům č.p. 190, za nabídkovou cenu 107.216,04 Kč bez DPH.
11. přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a stavební
práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626, na akci Zpevnění stávajícího
parkovacího stání u školy, za nabídkovou cenu 395.089,80 Kč bez DPH.
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12. přijetí nabídky a vystavení objednávky s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a
stavební práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626 na akci Chodník mezi
bytovkami za nabídkovou 72.976,13 Kč bez DPH.
13. přijetí nabídky a vystavení objednávky s firmou Elektrikáři Plzeň s.r.o., se sídlem Korunní
2569/108, 101 00 Praha, IČO 07325002 na provedení elektroinstalace systému domovních
zvonků v budově č.p. 190 na Plzeňské ulici, za nabídkovou cenu 74.846,9 Kč bez DPH.
14. přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou STAVPARTNER, spol.s.r.o., se sídlem
Radyňská 33, 326 00 Plzeň, na akci Rekonstrukce střechy BD Chotěšov, Nám. 1 Máje 41,
za nabídkovou cenou 406.513,- Kč bez DPH.
15. uzavření a podpis Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami Obec
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, IČ 00256706, na straně jedné jako objednatel a
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4/90, Praha 5, IČ 47116901, na
straně druhé jako zhotovitel. Dodatkem č.2 se mění znění článku 3.1.3 takto: Žádost o vydání
ÚR vč. čistopisu dokumentace bude podána: do 1 měsíce od dokončení projednání.
16. prodloužení odpisového plánu příspěvkové organizace MŠ Chotěšov, na „Lanovou
pyramidu“ inv.č. 603/11.
17. poskytnutí daru ve výši 500,-Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,
z.s., oblastní pobočka Plzeň-jih, se sídlem Tomanova 5, 320 13 Plzeň, na zajištění
volnočasových aktivit pro slabozraké a nevidomé.
18. uzavření smlouvy a úhradu poplatku 40.000,-Kč za užívání veřejného prostranství za
účelem uspořádání poutě v obci Chotěšov v roce 2019 s panem Josefem Zahradníkem, bytem
Polesní 287, Sulkov - Líně.
19. prominutí poplatku za pronájem sálu Hornicko-historického spolku ZUD, se sídlem
Plzeňská 437, 330 22 Zbůchu, na akci Hornický bál pořádaný dne 16.2.2019.
II. Ukládá
2/2019 – předložit doručené žádosti na pronájem nemovitého majetku, rybníků Velká Sakta,
Sádky a okolí, hrází, včetně staveb sloužících pro provoz, ke konzultaci právnímu zástupci
obce.
Termín: 1-2/2019
Odpovídá: starosta
Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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