Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 8.6.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní
na pronájem části pozemku parc.č. 518/2 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce, o výměře 5m2, na dobu neurčitou s platností od 1.7.2020,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok. Sepis nájemní
smlouvy nebude účtován z důvodu pouhého navýšení výměry předmětu nájmu.
2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky k domu č. p. 595
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov do obecního pozemku parc. č. 221/71 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov.
3. uzavření a podpis řádné smlouvy se společnosti Bořík B + B elektro s.r.o., zastoupené
panem Jaroslavem Boříkem, v zastoupení ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín,,
o zřízení věcného břemene - služebnosti uložení inženýrské sítě v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, PJ, RD p.č. 537/1 – kNN-12-0012749, do obecním pozemku parc.č. 537/10, v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Ing. Aleš Novotný, IČO: 045 113 44, se
sídlem Volduchy 128, 338 22 Volduchy na vypracování projektové dokumentace „ Oprava
povrchu místní komunikace na pozemku p. č. 774/1 v k. ú. Chotěšov“ pro spojené územní a
stavební řízení za nabídkovou cenu 94.000,- Kč bez DPH.
5. uzavření a podpis Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 490180876 programového vybavení
CODEXIS uzavřené dne 19.12.2018 mezi společností ATLAS software a.s., V Parku 20, 148
00, Praha 4, na straně dodavatele a Obcí Chotěšov, IČO: 00256706, se sídlem Plzeňská 88,
332 14 Chotěšov, na straně odběratele, kterým se rozšiřuje licence na užití sw CODEXIS
GREEN za jednorázový poplatek ve výši 15.000,- Kč bez DPH.
6. schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zajištění uměleckého pořadu mezi firmou Pavel
Trávníček, se sídlem Na Závěrce 523, Mnichovice 251 64, IČO: 47144441 na straně jedné
jako dodavatel a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako
objednatel, jejímž předmětem je uskutečnění zábavného pořadu „Popelka a princ jedou
k vám“ dne 9.10.2020 od 19:00 hod v sále Národního domu v Chotěšově, na adrese
Osvobozených politických vězňů 313, 332 14 Chotěšov za nabídkovou cenu 25.000,- Kč bez
DPH
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Antonín Kolář, se sídlem Neuměř 64, 345 62
Holýšov, IČO: 12866032 na „Vybavení kanceláře č. 13 v budově Obecního úřadu v
Chotěšově“ za nabídkovou cenu 161.804,00 Kč bez DPH.
8. návrh platového výměru ředitelky ZŠ, paní Mgr. Jaroslavy Studničkové, s účinností od
1.8.2020. V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, § 5 odst. 5 ve znění platných předpisů. Platový tarif u
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9. uzavření a podpis smlouvy mezi společností PODHLEDY spol. s.r.o., se sídlem Radyňská
33, PSČ 326 00 Plzeň, IČO: 46884289 na straně zhotovitele a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na straně objednatele, o zhotovení díla
„Základová vana pro mostní váhu ve sběrném dvoře obce Chotěšov na pozemku parc. č. 1494
v k.ú. Mantov“ za nabídkovou cenu 273.289,- Kč bez DPH.
Schvaluje 5 hlasy

II. Neschvaluje
1. přijetí cenové nabídky společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na Pojištění právní ochrany pro obce za nabídkovou
cenu 36.000,- Kč bez DPH/rok a Pojištění právní ochrany vozidla za nabídkovou cenu
17.820,- Kč bez DPH/rok.
2. přijetí nabídky společnosti Stopa bezpečí s.r.o., IČO: 08431205, se sídlem Za Tratí 752,
Klatovy IV, 339 01 Klatovy na prezentaci obce v rámci vzdělávacích informačních publikací
za nabídkovou cenu blíže specifikovanou v ceníku prezentací.
III. Bere na vědomí
1. Zápis z konkursního řízení pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Chotěšov, které se uskutečnilo dne
21.5.2020 v budově OÚ v Chotěšově.
IV. Ukládá
18/2020 - předložit na VJZO Chotěšov žádost statutárního města Plzeň o vyjádření obce
Chotěšov k možnosti majetkového převodu pozemku parc. č. 1569 v k. ú. Mantov v majetku
města Plzeň do vlastnictví společnosti CPZ, spol. s.r.o., IČO: 48362603, se sídlem Ořechová
99, 332 14 Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
19/2020 – předložit na VJZO žádost pana

o prodej pozemku pro výstavbu
novostavby rodinného domu v lokalitě Mantov – Werk p. p. č. 1464 o výměře 920 m². RO
nedoporučuje prodej tohoto pozemku z důvodu zatížení pozemku břemenem ochrany vodního
zdroje.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
20/2020 - zveřejnit na úřední desce Obecního úřadu Chotěšov záměr pronájmu části garáže
bez čp/če stojící na pozemku st. p.č. 1030, v k.ú. Chotěšov, Obec Chotěšov o výměře 216 m²
a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 6-7/2020
Odpovídá: místostarosta
V. Jmenuje
1. paní Mgr. Jaroslavu Studničkovou,
do funkce ředitele Základní školy v Chotěšově s účinností od 1.8.2020.
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Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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