Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 29.7.2019
I. Schvaluje
1. schvaluje zařazení paní Moniky Kleinové, trvale
pronájem obecního bytu.
2. schvaluje zařazení paní Anny Groeslové, trvale
žadatelů o pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o
do seznamu

3. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Ondrušem, trvale
na pronájem pozemku parc.č. 548/22 o výměře 263 m2 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, na dobu neurčitou s platností od 1.8.2019, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s platbou
nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok a podpis dohody o odběru vody.
4. uzavření a podpis řádné smlouvy o zřízení služebnosti s obchodní společností ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín o zřízení služebnosti na dokončenou stavbu
Zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN, k pozemku parc.č. 59/1 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov, do pozemku parc.č. 781/6 v k.ú. Chotěšov ve vlastnictví obce.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Peterem
Petročkou, trvale
o zřízení služebnosti uložení inženýrské
sítě, vodovodní přípojky a přípojky plynu, k pozemku st.p. č. 142 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví jmenovaného, do pozemku parc.č. 774/1 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
6. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s panem Václavem
Hofmanem, trvale
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 16/11 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve
vlastnictví jmenovaného, do pozemku parc. č. 16/1 v k. ú. Mantov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce.
7. výběr dodavatele a uzavření a podpis smlouvy na akci „Obnova kapitulní síně konventu kláštera
Chotěšov“, kterým je společnost RE, s.r.o. se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
IČO: 48591414, která se umístila ve výběrovém řízení jako první v pořadí s nabídkovou cenou
4.960.550,- Kč bez DPH.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě DYBS PLZEŇ s.r.o., se sídlem Prvomájová
39, 322 00 Plzeň, na práce mimo schválený rozpočet na stavební akci s názvem „Chotěšov –
parkoviště na pozemku 22/1“, za nabídkovou cenu 91.650,- Kč bez DPH.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti STAVPARTNER, spol. s. r. o.,
Radyňská 33, 326 00 Plzeň, na práce mimo schválený rozpočet na stavební akci
„Rekonstrukce střechy BD na náměstí 1. máje č.p. 41“, za nabídkovou cenu 40.578,50 Kč
včetně DPH.
10. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Ing. Zdeněk Havel, se sídlem Sicherova
1652/7, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČO: 06180965 na zpracování modelu Udržitelnost u projektu
„Rekonstrukce ÚV a připojení nového vodního zdroje Chotěšov“, financovaného ze Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, za nabídkovou
cenu 10.000,- Kč bez DPH za každý rok po dobu udržitelnosti projektu.
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11. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově – restaurování soch“, která bude zadávána
v souladu s dokumentem poskytovatele dotace „Metodický pokyn pro oblast zakázek pro
programové období 2014 – 2020“, za nabídkovou cenu 15.000,- Kč bez DPH.
12. nabídka firmy Pavel Kučera , se sídlem Hornická 474, 332 14 Chotěšov, IČO: 433 45 930,
na zpracování projektové dokumentace na stavební akci „Modernizace kabin v areálu
fotbalového hřiště Chotěšov“, za nabídkovou cenu 50.000,- Kč bez DPH. RO schvaluje přijetí
nabídky a vystavení objednávky.
13. vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní
Jaroslavě Weberové v navržené výši.
14. úpravu cen inzerce v Chotěšovském zpravodaji následujícím způsobem. Cena za celou
stranu 5.000,- Kč včetně DPH, ½ strany za cenu 2.500,- Kč včetně DPH, ¼ strany za cenu
1.250,- Kč včetně DPH, 1/6 strany za 650,- Kč včetně DPH.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.7.2019.
III. Ukládá
21/2019 - zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku parc. č. 742/1 v k.ú.
Chotěšov a části pozemku parc. č. 774/19 v k.ú. Chotěšov, v součtu o maximální výměře 100
m² a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit k projednání VJZO.
Odpovídá: starosta

Termín: VJZO

22/2019 - zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku parc. č. 840 v k.ú. Hoříkovice,
obec Chotěšov, o velikosti 63 m ², ve vlastnictví obce a následně předložit k projednání
VJZO.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
23/2019 - zveřejnit na úřední desce obce Chotěšov záměr pachtu pozemků v k.ú. Hoříkovice,
obec Chotěšov o celkové výměře 25,9151 ha.
Termín: 8-9/2019
Odpovídá: místostarosta
24/2019 - zveřejnit na úřední desce obce Chotěšov záměr pachtu pozemků v k.ú. Losina, obec
Chotěšov o celkové výměře 31,4371ha.
Termín: 8-9/2019
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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