Výpis usnesení z 3. Veřejného jednání zastupitelstva obce Chotěšov konaného dne 13.3.2019
1) Zastupitelstvo obce Chotěšov určuje
a) ověřovateli zápisu paní Michaelu Zahradníkovou a paní Jaroslavu Mathesovou
b) zapisovatelkou zápisu slečnu Janu Klášterkovou
2) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje program jednání a jeho doplnění o bod:
11) Žádost o zajištění přístupu na pozemek parc.č. 504/6 a parc.č.st.537, vše v k.ú. Chotěšov,
obec Chotěšov, ve vlastnictví ZO AVZO TSČ ČR p.s., OPV 331, Chotěšov.
3) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí informace o činnosti rady obce z mezidobí od
18.12.2018 do 4.3.2019 (§ 97 odst. 1 zákona o obcích).
4) Zastupitelstvo obce Chotěšov ukládá příslušným orgánům vyřídit ve stanovených lhůtách návrhy,
připomínky a podněty vznesené občany obce.
5) Zastupitelstvo obce Chotěšov bere na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru a
pověřuje je provedením kontrol v souladu s předloženými plány kontrol na 1. pololetí roku 2019.
6) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje úplatný převod pozemků parc.č. 1388 o výměře 244 m²,
parc.č. 1337 o výměře 390 m², parc.č. 549/15 o výměře 160 m² (o celkové výměře 794 m²) vše v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, za kupní cenu pozemku ve výši 1.267,-Kč/m² vč DPH, a
náklady spojené s realizací úplatného převodu, paní Věře Novotné (nar. 9.5.1964), bytem Toužimská
1709/5, 323 00 Plzeň, se zřízením předkupního práva ve prospěch obce Chotěšov.
7) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje úplatný převod pozemků parc.č. 1391 o výměře 20 m², částí
pozemků parc.č. 1335 a parc.č. 549/1 (o celkové výměře 910 m²) v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce (dle GP 452 - 49/2018 nově vzniklý pozemek parc.č. 1335 o výměře 910 m²), za kupní
cenu pozemku ve výši 1.113,-Kč/m² vč DPH, a náklady spojené s realizací úplatného převodu, paní
Veronice Novotné (nar. 7.2.1988), bytem Žlutická 1634/38, 323 00 Plzeň, se zřízením předkupního
práva ve prospěch obce Chotěšov.
8) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň; dotace ve výši 156.255,- Kč je určena na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019.
9) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje rozpočtová opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2019. Příjmy
zvýšeny celkem o 9.560.270,- Kč; výdaje zvýšeny celkem o 9.492.180,- Kč.
10) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Chotěšov na období 2019 –
2029
11) Zastupitelstvo obce Chotěšov schvaluje vydání souhlasu s umístěním stavby na cizím pozemku, a
to STAVBY ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA POZEMEK Č. 504/6 K.Ú. CHOTĚŠOV dle předložené
projektové dokumentace vypracované panem Ing. Radkem Pfeiferem, na základě žádosti předložené
ZO AVZO TSČ ČR Chotěšov, p.s., IČO 68785739, se sídlem Osvobozených politických vězňů 331,
Chotěšov.

Daniel Koláček
starosta obce

Pavel Malina
místostarosta obce

Informace o činnosti Rady obce Chotěšov
z mezidobí od 18.12.2018 do 4.3.2019 ve smyslu § 97 zákona o obcích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V období od 18.12.2018 do 4.3.2019 se konalo 7 řádných jednání Rady obce Chotěšov. Rada na
těchto jednáních přijala 112 usnesení, z nichž schvalovací část obsahovala 93 usnesení, neschvalovací
část 4 usnesení, rada vzala na vědomí 11 usnesení a ukládací část činila 3 usnesení. Obsah jednotlivých
jednání byl zpravidla strukturován do 3 základních oblastí, jimiž jsou 1) majetkové záležitosti, 2)
smluvní záležitosti a dotace a 3) různé.
Na svých jednáních rada obce mimo jiné:
schválila:
- podpis 49 nájemních smluv na pronájem obecního bytu
- zařazení 5 osob do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu
- hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-12/2018 ve výši + 30.353,31 Kč
- hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-12/2018 ve výši + 23.646,31 Kč.
- rozpočtová opatření č.13 ke schválenému rozpočtu obce na rok 2018
RO jmenovala
- předsedu Komise pro životní prostředí Zuzanu Šimanovou, členy Komise pro životní prostředí
Jaroslava Majera a Markétu Vackovou.
RO schválila
- podmínky prodeje pozemků parc.č. 1335 v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, nově
vytvořeného dle GP č. 452/49/2018 o výměře 910 m² a souboru pozemků parc.č. 1388 o výměře 244
m², parc.č. 1377 o výměře 390 m² a parc.č. 549/15 o výměře 160 m² - tj. celkem 749 m² v k.ú. Mantov,
Obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, dle GP č. 452/49/2018.
- přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Individuální dotace
ODSH 2018, ve výši 1.756.343,- Kč na akci Vybudování dílčí části mezinárodní cyklotrasy CT3, v
úseku Mantov- Vachtlův Mlýn.
- podpis dodatku č.3 a přílohy č.1 dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování služeb č.3591000882
uzavřené mezi obcí Chotěšov a obchodní společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem
Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň.
- pravidla a podmínky Grantového dotačního programu obce Chotěšov na rok 2019.
- podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se sídlem Škroupova
18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 –
Projekty obcí“. N opravu a rozšíření veřejného osvětlení v obci Mantov.
- přijetí cenové nabídky a vystavení objednávky na Návrh stavby na akci Kostelní schody Chotěšov, za
nabídkovou cenu 45.000,- Kč, která bude provedena Ing. arch. Ondřejem Bláhou.
- přijetí cenové nabídky a uzavření smlouvy na vypracování Dokumentace pro provádění stavby za
nabídkovou cenu 132.000,- bez DPH a Soupis prací a dodávek za nabídkovou cenu 20.000,- bez DPH,
obojí na akci Kostelní schody Chotěšov, které provede firma Sladký&Partners s.r.o.
- uzavření a podpis smlouvy s obchodní společností KB SMART PAY na provozování platebního
terminálu na OÚ Chotěšov.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
se sídlem Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního programu Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje 2019.
- podání žádosti na Státní fond životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí pro project Modernizace sběrného dvora Chotěšov.
- převod finančních prostředků schválených v rámci rozpočtu obce Chotěšov na rok 2019, na zajištění
provozu kláštera ve výši 1.000.000,- Kč, na účet Správy kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.
(č.ú.115-2530130207/0100).
- zřízení Komise pro životní prostředí.
- uzavření a podpis dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním
zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, IČO: 48113981 a
obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214 Chotěšov, IČO: 00256706 na akci Stezka kolem
Křížového vrchu.
- uzavření a podpis příkazní smlouvy se Správou kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú., zastoupené
Bc. Filipem Hrubým, jejímž předmětem je vykonávání správy nemovitého i movitého majetku
pořízeného při realizaci projektu s názvem „Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově“ (č.
projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000336).
- zrušení výběrového řízení dle článku 10. - Výzvy k podání nabídek, na stavební práce s názvem
„Chotěšov – parkoviště na pozemku 22/1“.
- udělení výjimky pro výběr zhotovitele dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu –
v souladu s článkem III/1.d) (o vyjmutí zakázky z působnosti této směrnice na základě předchozí
písemné výjimky udělené zadavatelem) na stavební práce s názvem „Chotěšov – parkoviště na
pozemku 22/1“.
- uzavření a podpis smlouvy se společností EUROVIA SILBA, a.s., vítězem výběrového řízení
uskutečněné výzvy obce Chotěšov k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

práce s názvem „Oprava povrchu části mezinárodní cyklotrasy CT3 – úsek z Mantova do Vstiše“, za
nabídkovou cenu 1.146.908,68 Kč bez DPH.
- uzavření a podpis smlouvy o dílo v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.d), s firmou DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová
39, 322 00 Plzeň, která předložila nabídku na stavební práce s názvem „Chotěšov – parkoviště na
pozemku 22/1“ za nabídkovou cenu 1.598.238,46 Kč bez DPH, na základě návrhu komise pro výběr
zhotovitele dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – v souladu s článkem III/1.d)
vyjmutí zakázky z působnosti této směrnice na základě předchozí písemné výjimky udělené
zadavatelem.
- přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a stavební práce,
Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626, na akci Demolice bytového domu č.p. 634, za
nabídkovou cenu 408.755,21 Kč bez DPH.
- přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681, IČO: 02184591,
na akci „Rekonstrukce kancelářských prostor č. 9, 10, a 11 v budově OÚ v Chotěšově, Plzeňská 88,
Chotěšov“, za nabídkovou cenu 161.800,- kč bez DPH.
- nově upravená „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a to v těchto částech:
článek III. Působnost pravidel, bod 1 e) „veřejných zakázek malého rozsahu financovaných
prostřednictvím poskytovatele určité dotace, pak se přednostně aplikují na zadávání této veřejné
zakázky pravidla stanovená poskytovatelem dotace“; článek VI. Zahájení řízení bod 1. „Zadavatel
vyzve k podání nabídek alespoň 5 dodavatelů a bod 2. Zadavatel vyzve k podání nabídek alespoň 3
dodavatele a výzvu k podání nabídek uveřejní na elektronické desce“
RO neschválila
- nabídku společnosti MEDIÁLNÍ SKUPINA MAFRA, se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha
5, IČ: 45313351, na umístění článků do tiskovin MF DNES a 5PLUS2.
- uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynovodní a
kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 82/16 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví Květoslava
Krempla, trvale Mantov 28, do pozemku parc.č. 82|/17 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví
obce. Tato žádost může být znovu projednána až po uplynutí 24 měsíční záruční lhůty na novou
komunikaci na pozemku parc.č. 82/17.
- nabídku společnosti GEOREAL spol. s.r.o., se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, na rozšíření
Digitální technické mapy pro obec Chotěšov.
RO vzala na vědomí
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.12.2018, 21.1.2019 a ze dne 18.2.2019
- zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 1.3.2019.
- zápis z 6. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2018, konaného v Dobřanech dne
28.12.2018.
- zápis z 1. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného v Dobřanech dne
23.1.2019.

RO uložila
– zveřejnit znění Grantového a dotačního programu obce Chotěšov pro rok 2019 na úřední desce.
– předložit doručené žádosti na pronájem nemovitého majetku, rybníků Velká Sakta, Sádky a okolí,
hrází, včetně staveb sloužících pro provoz, ke konzultaci právnímu zástupci obce.
- zveřejnit na úřední desce záměr 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, na základě žádosti Spolku klášterní rybníky Chotěšov, z.s., se sídlem Mantovská 259,
Chotěšov. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
Zápisy z jednání rady obce z mezidobí od 18.12.2018 do 4.3.2019 jsou v souladu s ustanovením §
101 odstavce 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, uloženy u obecního úřadu k nahlédnutí členům
zastupitelstva obce.
Usnesení z jednání rady obce z mezidobí od 18.12.2018 do 4.3.2019 jsou v souladu s ustanovením
§ 16 odstavce 2 písmene e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, uložena u obecního úřadu
k nahlédnutí občanům obce.
Zpracoval: Pavel Malina
V Chotěšově dne 13.3.2019

