Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 21.2.2022
I. Schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Tomášem Šipulou, bytem
na byt č. 6 na adrese Plzeňská 206, Chotěšov. Smlouva se ukončuje dohodou ke dni
28.2.2022.
2. uzavření a podpis nájemní smlouvy na bytu č. 6 o velikosti 44,47 m² na adrese Plzeňská
206, Chotěšov s paní Janou Seerovou,
Náhradníkem č. 1 je pan Radek Tušek,
Náhradníkem č. 2 je paní Sabina Bartoňová,
Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 1.3.2022 do 31.12.2022 s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a s
platbou nájemného ve výši 120,- Kč/m²/měsíc.
3. zařazení pana Gerharta Tausche, bytem
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

4. uzavření a podpis nájemní smlouvy na bytu č. 18 v DPS o velikosti 45,76 m² na adrese
Plzeňská 650, Chotěšov, s panem Gerhartem Tauschem, bytem
Náhradníkem č. 1 je paní Alena Brunerová, Kasejovice 75. Náhradníkem č. 2 je paní Anna
Groeslová,
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem
15.3.2022, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a s platbou nájemného ve výši 35,Kč/m²/měsíc.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní Evou Golubarovou, trvale
o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynovodní přípojky
k pozemku parc. č. 190 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov do pozemku parc. č. 791 v k.ú.
Chotěšov, Obec Chotěšov ve vlastnictví obce.
6. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ELEKTROMONTÁŽE TOUŠ s.r.o. se
sídlem Úherce, Topolová 68, 330 23 Nýřany, v zastoupení ČEZ DISTRIBUCE, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti na stavbu elektro přípojka Chotěšov, PJ, Tylova,
parc. č. 145/13 – kNN, IV-12-0014014/VB/01 v obecních pozemcích parc. č. 762/3, parc. č.
1101 a parc. č. 1102, vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
7. vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les 4 ks dřeviny Hrušeň obecná a 1 ks
dřeviny Jabloň domácí a s tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc. č. 932
v k.ú. Týnec, obec Chotěšov ve vlastnictví obce.
8. uzavření a podpis pachtovní smlouvy se společností ZEAS Puclice a.s., Puclice č.p. 99,
345 61 Staňkov, IČO: 00115592 na pacht pozemku parc. č. 2105 o výměře 76150 m ² v k. ú.
Úherce u Nýřan, obec Úherce za cenu pachtovného ve výši 5.000,- Kč/ha/rok. Smlouva se
uzavírá od 1.1.2022, na dobu neurčitou s možnou výpovědní lhůtou prokazatelně doručenou
protistraně do 31.3. příslušného roku s tím, že nájemní vztah poté končí dnem 30.9. roku,
v němž byla písemná výpověď podána a stanovuje pachtovné ve výši 5.000,- Kč/ha/rok.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Vítězslav Hejduk, se sídlem Plzeň 1, Bolevec,
Rabštejnská 1568/15, na dodávku servisních prací pro „Servis oken a dveří na budově č.p.
190 na Plzeňské ulici v Chotěšově“ ve výši 17.092,- Kč bez DPH.
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10. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 39, 322
00 Plzeň, IČO: 62621033 na dodávku stavebních prací „Odkanalizování vozovky - Chotěšov
ulice Nová“ za nabídkovou cenu 267.811,20 Kč bez DPH.
11. přijetí nabídky firmy EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, se
sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov, IČO: 74597574, dle soupisu provedených prací
na základě uskutečněného požadavku z 3.1.2022, na akci „Úprava sběrného dvoru a
příjezdové komunikace“ za nabídkovou cenu 287.085,- Kč bez DPH.
12. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, IČO:
02184591, na akci „Rekonstrukce knihovny – Losiná č.p. 32“, za nabídkovou cenu 176.705,Kč bez DPH.
13. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, IČO:
02184591, na akci „Rekonstrukce bytu č.3 na adrese Plzeňská č.p. 206, Chotěšov“, za
nabídkovou cenu 187.775,- Kč bez DPH.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se
sídlem Tyršova 273, Chudenice, PSČ 339 01, IČO 280 57 198, na zpracování projektové
dokumentace na stavební akci „Veřejné osvětlení Mantov“ za nabídkovou cenu 36.000,- Kč
bez DPH.
15. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 – Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ na pořízení 2 ks zásahových přileb a 2 ks zásahových obleků.
16. uzavření provozu MŠ Chotěšov od 4.7.2022 do 8.7.2022 a následně od 1.8.2022 do
31.8.2022 z důvodu trvání letních prázdnin.
17. vystavení objednávky společnosti Řehák - SPELEO s.r.o. se sídlem Úvoz 169/6, Praha na
provedení speleologického průzkumu historického odvodňovacího systému pod
jihovýchodním křídlem konventu pro akci „Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově
II. etapa“, za nabídkovou cenu 84.000,- Kč bez DPH.
18. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti Geodetické služby Plzeň, spol. s.r.o, se
sídlem Popelnicová 60, 312 06 Plzeň, na provedení geodetických prací na zaměření výškopisu
a polohopisu jihovýchodního křídla konventu kláštera pro akci „Záchrana a využití konventu
kláštera v Chotěšově II. etapa“, za nabídkovou cenu 49.000,- Kč bez DPH.
19. vystavení objednávky firmě Martan Martin, Ak. mal., se sídlem Praha 10, Strašnice, U
hráze 343/3, IČO: 48132144 na provedení restaurátorského průzkumu interiérů řešených
maleb sálů pro akci „Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově II. etapa“, za
nabídkovou cenu 65.000,- Kč bez DPH.
20. inventarizaci majetku za rok 2021 a inventarizační zprávu za rok 2021.
21. hospodářský výsledek a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov za rok 2021
a převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu.
22. hospodářský výsledek a účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Chotěšov za rok 2021
a převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu.
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II. Bere na vědomí
1. zprávu o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Chotěšov za období
1-12/2021.
2. zprávu o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Chotěšov za období
1-12/2021.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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