Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 4.2.2019

I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Vendulou Paterovou, bytem
na byt č. 1, Osvobozených politických vězňů 313 Chotěšov,
na dobu určitou s platností od 1.1.2019 do 30.6.2019 a s platbou nájemného ve výši 53,Kč/m²/měsíc.
2. zařazení pana Jana Prixe, trvale
pronájem obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o

3. 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.
4. podání žádosti na Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí pro project Modernizace sběrného dvora Chotěšov.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti HAVING SERVIS s.r.o., se sídlem
Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9, IČO: 06703259, na poradenskou činnost při přípravě
zajištění financování ze zdrojů Státního fondu životního prostředí pro projekt Modernizace
sběrného dvora Chotěšov v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti HAVING SERVIS s.r.o., se sídlem
Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9, IČO: 06703259, na zpracování, podání žádostí a
projektové řízení projektů podávaných do dotačních titulů 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací, 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury a
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů z Ministerstva pro místní rozvoj
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmy Elektrikáři Plzeň s.r.o., se sídlem Korunní
2569/108, 101 00 Praha, IČO 07325002 na provedení elektroinstalace baru a kuchyně
v budově Národního domu č.p. 313 v ulici Osvobozených politických vězňů, za nabídkovou
cenu 79.544,80 Kč bez DPH.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Karel Tománek – WINDOOR, Karafiátova
788, 339 01 Klatovy, a to na variantu 2 „Hliník Al“ za nabídkovou cenu 59.104,- Kč bez
DPH.
9. podpis dodatku smlouvy k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany uzavřené dne 1.7.2010 s firmou BEZPO Plzeň s.r.o., Hřímalého
805/3, 301 00 Plzeň, IČO 26351951.
10. 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).
11. udělení výjimky z počtu dětí na jednu třídu pro školní rok 2018/2019 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.
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12. přílohu Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
13. umístění sídla Spolku Aktivních seniorů, z.s., na adrese Plzeňská 88, Chotěšov 332 14.
14. podpis a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha, IČO: 60460709, zastoupení prof. Ing. Petrem
Skleničkou, CSc a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov.

II. Bere na vědomí
1. informaci paní Miroslavy Seerové, referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna, pokladna
ve znění: „Na základě ust. § 10 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů a na základě ust. § 160 daňového řádu budou vyřazeny z podrozvahy daňové
nedoplatky 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) v celkové výši 1.704,- Kč“.
2. zápis z 6. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2018, konaného
v Dobřanech dne 28.12.2018.
3. zápis z 1. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Dobřanech dne 23.1.2019.
4. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.1.2019.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov

2

