Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 27.1.2020
I. Schvaluje
1. udělení souhlasu pro ČRS MO Stod, se sídlem Nový mlýn 173, 333 010 Stod, IČO:
48330230 s opravou cesty k Malému rybníku v Losině ležící na pozemku parc. č. 464 v k.ú.
Losina. Zpevnění cesty bude provedeno za použití ekologicky nezávadného inertního
materiálu a to kameniva běžně používaného k tomuto účelu nebo řádného recyklátu.
2. reklamaci spotřeby el. energie v pronajatém prostoru hospodářské budovy v areálu kláštera
Chotěšov za období 1.1.2019 – 31.12.2019 podanou panem Herbertem Tuschlem, trvale
Náměstí 1. máje 230, Chotěšov 332 14 a s tím spojený poplatek za odběr elektrické energie v
upravené výši 1/3 původně fakturované částky a to nově 501,50 Kč.
3. zrušení zadávacího řízení na akci „Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově interiérové vybavení včetně grafiky“, na základě § 127 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, odstavec 2, bod h) o zrušení zadávacího řízení, pokud je v zadávacím
řízení jediný účastník zadávacího řízení.
4. odstoupení od Smlouvy o výkonu hospodářské správy lesa uzavřené dne 27.9.2012 mezi
Obcí Chotěšov a panem Jiřím Šafrem, bytem K Dráze 21, Plzeň dohodou ke dni 31.1.2020.
5. odstoupení od Smlouvy o výkonu odborného lesního hospodáře uzavřené dne 1.5.2014
mezi Obcí Chotěšov a panem Jiřím Šafrem, bytem K Dráze 21, Plzeň, dohodou ke dni
31.1.2020.
6. uzavření a podpis Smlouvy o výkonu hospodářské správy lesa a funkci odborného lesního
hospodáře uzavřené podle ust. § 566 a násl. obchodního zákoníku mezi Obcí Chotěšov a
společností ZÁPADOČESKÁ LESNÍ s.r.o., se sídlem Klatovská 1556/89, Plzeň 30100, IČO:
03553281, zastoupené Jiřím Šafrem, jejímž předmětem je výkon hospodářské lesní správy a
výkonu odborného lesního hospodáře v lesním majetku obce o rozloze 248 ha a s tím
spojenou odměnu ve výši 60,-Kč/ha, celkem 14.880,- Kč/měsíc bez DPH. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s platností od 1.2.2020.
7. udělení souhlasu vlastníka nemovité stavby č.p. 1 v k.ú. Chotěšov, kterým je obec
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214 Chotěšov, IČO: 00256706, pro žadatele Spolek
Klášter Chotěšov s realizací projektu „Oprava výmalby interiéru presbytáře“.
8. uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214
Chotěšov, IČO: 00256706, ve výši 5.000,- Kč, na dofinancování celkových nákladů na akci
„Oprava výmalby interiéru presbytáře“.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti ODPADOVÁ PORADENSKÁ, s.r.o.,
se sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, na zpracování vyhodnocení plánu odpadového
hospodářství obce Chotěšov za rok 2019 za nabídkovou cenu 12.500,- Kč bez DPH.
10. podání žádosti o dotaci 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 2020 – Projekty obcí“ na projekt „Oprava kapličky v obci Losina“.
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11. uzavření a podpis Smlouvy o reklamě mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88,
Chotěšov, na straně jedné jako obstaratel a společností STAVPARTNER, spol. s.r.o. se
sídlem Radyňská 463/33, 326 00 Plzeň, na straně druhé jako objednatel, jejímž předmětem je
zajistit reklamu uvedením loga objednatele v rámci Plesu obce Chotěšov konaného dne
29.2.2020. Odměna za reklamu je ujednána v částce 7.000,- Kč včetně DPH.
12. uzavření a podpis Smlouvy o reklamě mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88,
Chotěšov, na straně jedné jako obstaratel a společností ČEVAK a.s. se sídlem Severní 8/2264,
370 10 České Budějovice, IČO: 60849657, na straně druhé jako objednatel, jejímž předmětem
je zajistit reklamu uvedením loga objednatele v rámci Plesu obce Chotěšov konaného dne
29.2.2020. Odměna za reklamu je ujednána v částce 3.000,- Kč včetně DPH.
13. uzavření a podpis Darovací smlouvy mezi společností DYBS PLZEŃ s.r.o., se
Prvomájová 39, 322 00 Plzeň – Křimice, IČO: 62621033, na straně jedné jako dárce
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný,
předmětem je poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 5.000,kulturní akci.

sídlem
a Obcí
jejímž
Kč na

14. uzavření a podpis Darovací smlouvy mezi společností VODASERVIS s.r.o., se sídlem
Jamská 2362/53, Žďár nad Sázavou 591 01, IČO: 26277841, na straně jedné jako dárce a
Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž
předmětem je poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč na
kulturní akci „Ples obce“.
15. uzavření a podpis Darovací smlouvy mezi firmou ZDENĚK POKORNÝ, se sídlem Nad
údolím 13, 326 00 Plzeň, IČO: 14689243, na straně jedné jako dárce a Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž předmětem je
poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na kulturní akci „Ples
obce“.
16. uzavření a podpis Darovací smlouvy mezi firmou STOLFIG s.r.o., se sídlem U Řeky 632,
332 14 Chotěšov, IČO: 25210106 na straně jedné jako dárce a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž předmětem je poskytnout
obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na kulturní akci.
17. uzavření a podpis přílohy č. 11 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů č.
101853 mezi obcí Chotěšov a obchodní společností Západočeské komunální služby a.s., se
sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, kterou se mění cena za svoz papíru a lepenky z 0,Kč/kg na 1,50 Kč/kg s platností od 1.3.2020.
18. aktualizaci Ceníku svozu a využití separovaných odpadů společnosti Západočeské
komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348, na svoz
separovaného odpadu, kterým se navyšuje cena za svoz papíru o recyklační poplatek 56,- Kč
bez DPH u kontejneru o objemu 1100 l a 96,- Kč bez DPH u kontejneru zvon 1200 až 2500 l
s platností od 1.3.2020.
19. vydání souhlasu s užitím znaku obce pro společnost KOMPAKT spol. s.r.o., se sídlem
Jiráskova 1424, 29001 Poděbrady, na reklamním a informačním plakátu Chotěšov,
Chlumčany, Dobřany a Stod.
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20. Pravidla pro vyřizování petic a stížností dle § 7 zákona č 85/1990 Sb. s platností ode dne
schválení 27.1.2020.
21. Pravidla obce Chotěšov pro poskytování dotací v oblasti sportu a kultury s platností od
1.2.2020.
22. vystavení objednávky firmě GEMINI 99, s.r.o., se sídlem Červenohrádecká 121/21 312 00 Plzeň,
IČO: 25243501, na zhotovení 3 samostatných filmových děl o délce cca 10 minut (1. téma klášterní
dějiny, 2. téma – stavební vývoj klášter – rekonstrukce kostela sv. Václava, 3. téma penzionát) za
nabídkovou cenu ve výši 291 500,- Kč bez DPH. Filmová tvorba je součástí expozice nového muzea
v klášteře v rámci projektu Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově (Registrační číslo
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000336).

II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti ATLAS software a.s., V Parku 20, 148 00, Praha 4, na produkt
Codexis Green, za nabídkovou cenu 7.000,- Kč bez DPH.
2. přijetí nabídky nakladatelství RESONANCE na více letý kalendář z projektu „Z
Normandie přes Ardeny až k nám“ za nabídkovou cenu 200,- Kč / 1 ks.
3. přijetí nabídky nakladatelství Robert Fryček, se sídlem Na Výsluní 680, 331 41 Kralovice,
IČO: 61133582 na prodej knihy Svoboda nebyla zadarmo s podtitulem Po stopách osvobození
za nabídkovou cenu 400,- Kč / 1ks.
III. Bere na vědomí
1. informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje o vyhlášení „Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2020“ s rozpočtem 115 mil.
2. uzavření provozu MŠ Chotěšov od 23.7.2020 do 31.8.2020.
3. zápis z 10. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Dobřanech dne 30.12.2019. RO bere zápis na vědomí.
4. zápis z 1. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2020, konaného
v Dobřanech dne 9.1.2020. RO bere zápis na vědomí.
5. „Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům
obcí u obecního úřadu Chotěšov“ Krajského úřadu Plzeňského kraje – Odbor kontroly,
dozoru a stížností, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň ze dne 15.1.2020.
6. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11.12.2019.
7. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.1.2020.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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