Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 8.7.2019

I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy na byt č.11 na adrese Plzeňská 190, Chotěšov s
nájemníkem Bedřichem Kopačkou, trvale
a Radkou
Adamovou, trvale
na dobu určitou od 1.7.2019 do
31.12.2019, s platbou nájemného ve výši 53,-Kč/m2/měsíc.
2. pořízení dvou herních prvků na dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště v Chotěšově.
3. uzavření a podpis nájemní smlouvy č. 1009/2019-SML, jejímž předmětem je pronájem
části pozemku ZE-PK 1252 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, o výměře 9,72 m², za účelem
umístění a užívání části stavby odpočívadla – pevného mola. Smluvními stranami jsou Povodí
Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 – Smíchov na straně
pronajímatele a Obec Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214 Chotěšov na straně nájemce.
Nájemné se smlouvou sjednává ve výši 785,- Kč/rok (bez DPH). Platnost smlouvy je od
1.7.2019 s trváním na dobu neurčitou, s doplatkem za užívání předmětu nájmu bez řádné
smlouvy za období od 8.2.2019 do 30.6.2019 ve výši 307,- Kč bez DPH.
4. odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov na „Server Dell R340 E3“, za
pořizovací cenu 74.328,- Kč s dobou odepisování 10 let.
5. příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z počtu
dětí na jednu třídu dle §2 odst. 2 zákona 14/2005 Sb., za předpokladu, že zvýšení počtu dětí
ve třídě nebude na úkor kvality vzdělávací činnosti školy, a že budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
6. udělení souhlasu příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov s převodem částky 10.000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investic na pokrytí víceprací projektu Přírodní učebna.
7. rozpočtová opatření č.3. Příjmy jsou navýšeny celkem o 110,58 tis. Kč a výdaje jsou navýšeny o
98,58 tis. Kč.

8. uzavření a podpis smlouvy o dílo mezi smluvními stranami EUROVIA SILBA, a.s. se
sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČO: 648 30 551, na straně jedné coby zhotovitel a
obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 002 56 706, na straně druhé
coby objednatel, jejímž předmětem je „Oprava povrchu mezinárodní cyklotrasy CT3 – úsek
z Mantova do Vstiše“. Termín plnění je srpen 2019 až 30.9.2019, cena plnění je 1,613.354,17
Kč bez DPH. Cena byla navýšena oproti původnímu rozpočtu z důvodu navýšení vrstvy
asfaltového recyklátu a hustoty asfaltového nátěru.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o., se sídlem Barrandova
404/28, Plzeň, na administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby, ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, na akci
„Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov – restaurování výmaleb“ a to za cenovou
nabídku 10.000,- Kč bez DPH.
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II. Bere na vědomí
1. informaci paní Miroslavy Seerové, referentka OÚ Chotěšov na úseku podatelna, 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 2011, včetně navýšení – část 2) z osobních
daňových účtů, v celkové výši 19.010,- Kč.

III. Ukládá
20/2019 - předložit k projednání finančnímu výboru nabídku společnosti TESLA investiční
společnost, a.s. se sídlem Břehová 3, 110 00 Praha 1, na zhodnocení volných finančních
prostředků obce prostřednictvím nemovitostního fondu Realita nemovitostní otevřený fond.
Termín: 7-8/2019
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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