Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 24.8.2020
I. Schvaluje
1. přidělení bytu č. 2 na adrese Plzeňská 206, 332 14Chotěšov panu Adamu Kavkovi,
. Náhradníkem č. 1 je Marek Wintr,
Náhradníkem č. 2 je Tomáš Šipula,
Smlouva se uzavírá od
1.9.2020, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců a platbou nájemného ve výši 100,Kč/m²/měsíc.
2. přidělení bytu č. 6 na adrese Plzeňská 206, 332 14 Chotěšov paní Karolíně Cihlářové,
. Náhradníkem č. 1 je Marek Wintr,
Náhradníkem č. 2 je Tomáš Šipula,
Smlouva se uzavírá od
1.9.2020, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců a platbou nájemného ve výši 100,Kč/m²/měsíc.
3. navýšení administrativního poplatku za sepis smluv na pronájem a pacht obecních
pozemků na částku 500,- kč za každou nově sepsanou smlouvu s platností od 24.8.2020.
4. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Petrou Schmidovou,
,
na pronájem pozemku parc. č. 192/4 v k.ú. Hoříkovice, obec Chotěšov o výměře
417 m² pro účely provozování zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od
1.9.2020, výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m²/rok.
5. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Radkem Nesvadbou, bytem
na pronájem jednotky č. 645/104 - garáže o velikosti 23,6 m² umístěné v budově
č.p. 645, která je součástí pozemku p.č.st. 1131 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.9.2020, platbou nájemného ve výši 37,Kč/m2/měsíc a výpovědní lhůtou v délce trvání 3 měsíců. K nájemnému bude připočítána
příslušná sazba DPH.
6. přijetí finanční dotace Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí
932/6, 110 15 Praha 1, z dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019 +, ve výši
245.000,- Kč na akci „Obnova kaple v Týnci“.
7. uzavření a podpis smlouvy se společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s.r.o.,
se sídlem Bližanovy 85, Plánice 340 34, IČO: 06787720 na zpracování společné projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Vodovod Losina, Vodovodní přivaděč
Mantov – Losina“ za nabídkovou cenu 137.800,- Kč bez DPH.
8. uzavření a podpis smlouvy se společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s.r.o.,
se sídlem Bližanovy 85, Plánice 340 34, IČO: 06787720 na zpracování společné projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Vodovod Losina“ za nabídkovou cenu
133.000,- Kč bez DPH.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti GEPRO spol.s r.o., se sídlem
Štefánikova 52, Praha 5, na aktualizaci verze programu MISYS včetně dat a aktuálních
katastrálních map, informací o parcelách a leteckých snímků za nabídkovou cenu 7.000,- Kč
bez DPH.
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10. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti ENVIDAT s.r.o., se sídlem Prášili 155,
342 01 Sušice, IČO: 03804241 na zpracování Zprávy o udržitelnosti projektu za cenu 5.000,Kč + DPH/rok po dobu udržitelnosti projektu, Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu za
cenu 5.000,- Kč +DPH a Provozních monitorovacích zpráv za cenu 10.000,- Kč + DPH/rok
po dobu udržitelnosti projektu k projektu „Rekonstrukce ÚV a připojení nového vodního
zdroje Chotěšov“.
11. udělení souhlasu zřizovatele ZŠ Chotěšov s realizací projektu Nová cesta ke vzdělávání
(podpora OP VVV, MŠMT – Šablony), jímž škola naváže na předchozí šablony.
12. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-6/2020.
13. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-6/2020.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru obce Chotěšov ze dne 10.8.2020.
2. zprávu referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna paní Miroslavy Seerové o vyřazení
daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně navýšení z důvodu
prekluze nedobytného nedoplatku (poplatky za rok 2012, včetně navýšení) z osobních
daňových účtů, v celkové výši 16.176,- Kč.
3. informaci ředitelky příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní Jaroslavy Weberové o
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 450,Kč/měsíc pro období školního roku 2020/2021.
III. Ukládá
32/2020 - zveřejnit na úřední desce Obecního úřadu Chotěšov záměr pronájmu pozemku parc.
č. 1532 o výměře 4523 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov a po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
33/2020 - zveřejnit na úřední desce Obecního úřadu Chotěšov záměr pronájmu pozemku parc.
č. 549/1 o velikosti 1934m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, obec Chotěšov a po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
34/2020 - zveřejnit na úřední desce obce Chotěšov záměr pronájmu prostor určených
k podnikání, umístěných v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 1031 o velikosti 239
m² a části budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 1032 o velikosti 148 m² a po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění následně předložit RO ke stanovení podmínek.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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