Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 26.8.2019

I. Schvaluje
1. vydání souhlasu se zpřístupněním pozemků parc. č. 4/1, parc. č. 22/1 a parc. č. 742/6 vše
v k.ú. Chotěšov, v majetku obce, na základě žádosti pana Miroslava Broučka, trvale
pro účely rekonstrukce objektu č. p. 167 s dobou trvání od 26.8.2019 do
31.12.2019.
2. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les - 2 kusů vrby bílé, na základě žádosti
pana Jana Prixe, trvale Luční 621, 332 14 Chotěšov a s tím spojené snížení administrativní
hodnoty pozemku st.parc.č. 781/22 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
3. vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemku p.č. 123/1, 123/2, 123/3, 743/43 a 774/1
vše v k.ú. Chotěšov, na základě žádosti společnosti IMONT spol s.r.o., se sídlem Perlová 14,
301 14, Plzeň, IČO: 005 16 163, dle přiložené projektové dokumentace.
4. vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemku st. 93 v k.ú. Chotěšov, na základě žádosti
Vladimíra Vilda a Jaroslavy Vildové, trvale
dle
přiložené projektové dokumentace.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti DYBS Plzeň s.r.o., se sídlem
Prvomájová 39, Plzeň – Křimice, na úpravu komunikací Vrchlického v Chotěšově, návsi v
Mantově a parkoviště u kláštera Chotěšov, z důvodu nedostatečného odvodnění pojezdových
ploch, za nabídkovou cenu 65.478,- bez DPH.
6. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem restaurace Národní dům v Chotěšově, na
základě žádosti pana Petra Filipa, trvale
na dobu určitou
od 9.9.2019 do 30.8.2023, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 7.000,Kč/měsíc.
7. uzavření a podpis smlouvy o dílo s vítězem uskutečněné výzvy obce Chotěšov k podání
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava a rozšíření
veřejného osvětlení v obci Mantov“ firmou JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334 01
Radkovice, IČO: 04080190, za nabídkovou cenu 660.741,53 Kč bez DPH.
8. podpis dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 35/2018 na akci s názvem „ZÁCHRANA A
VYUŽITÍ KONVENTU KLÁŠTERA V CHOTĚŠOVĚ“ uzavřené mezi Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na straně jedné jako objednatel a společností
OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVITELSTVÍ spol. s.r.o., se sídlem Koperníkova 1050/34,

301 00 Plzeň, IČO: 47715766, na straně druhé jako zhotovitel, jehož předmětem je změna bodu č. III
Cena za dílo. Cena za dílo se navyšuje z důvodu nutné změny typu výtahové konstrukce o 691.000,Kč bez DPH. Cena za dílo celkem je tímto navýšena na 39.391.963,22 Kč bez DPH.

9. termín pro konání 5. VJZO.
10. rozpočtová opatření č.4. Příjmy jsou navýšeny celkem o 3.224,90 tis.Kč a výdaje jsou
navýšeny o 3.224,90 tis.Kč.
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11. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-6/2019.

II. Ukládá
25/2019 - oslovit zájemce o pacht pozemků v k. ú. Losina a v k. ú. Hoříkovice společnost
Agricos spol. s.r.o., se sídlem Nádražní 270, 333 01 Stod a společnost CPZ spol. s.r.o., se
sídlem Ořechová 99, 332 14 Chotěšov, k podání nabídkové ceny pachtovného (cena/ha/rok).
Minimální cena pachtovného je stanovena částkou 5.204,- Kč/ha/rok.
Termín: 8-9/2019
Odpovídá: starosta
26/2019 - předložit nabídku paní Martiny Rajzrové Burdové na prodej pozemků parc. č. St.
1170, parc č. 531/11, parc. č. 532/2, parc. č. 532/3 a parc. č. 532/5 a stavby bez č.p./č.e. na
pozemku parc. č. St. 1170, o celkové výměře 19419 m², vše v k.ú. Chotěšov, za nabídkovou
cenu 8.932.740,- KčVJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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