Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.12.2020
I. Schvaluje
1. zařazení pana Ondřeje Bryndzáka, trvale
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

2. zařazení pana Václava Fryče, trvale
pronájem bytu v DPS.

, do seznamu žadatelů o

3. přidělení bytu č.1 v DPS, na adrese Plzeňská 650, Chotěšov Anně Černé, nar. 1942, trvale
Náhradníkem č. 1 je Miroslav Hůrka,
.
Náhradníkem č. 2 je Anna Zábranová,
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Petrem Noskou, trvale
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní, kanalizační a
plynovodní přípojky k novostavbě rodinného domu stojícího na pozemku parc. č. 21/1 do
obecního pozemku parc. č. 28/20 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společnosti Bořík B + B elektro s.r.o.,
IČO: 29104220, v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,
Děčín, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě č. IV-12-0017044/2/VB „Losina, PJ,
Chotěšov parc.č. 44 - NN“, zemní kabelového vedení NN, do obecních pozemků parc.č.
402/18 a parc.č. 227/23 vše v k.ú. Losina, obec Chotěšov.
6. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Branislavem Zavackým o zřízení
služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro
plánovanou novostavbu RD na pozemku parc. č. 512/3 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov do
obecního pozemku parc. č. 28/20 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
7. uzavření pachtovní smlouvy s panem Martinem Jirekem bytem
na
pronájem pozemku parc. č. 1532 o výměře 4523 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov na dobu
neurčitou, s platbou pachtovného ve výši 2,10 Kč/m²/rok a výpovědní lhůtou v trvání 3
měsíce bez zřízení předkupního práva. Pachtýř bude zároveň povinen zachovat bezplatný
přístup k obecnímu pozemku 1530 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
8. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 1x bříza bělokorá a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č.402/18, v k.ú. Losina, ve vlastnictví obce.
9. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 1x trnovník akát a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č.882, v k.ú. Hoříkovice, ve vlastnictví obce.
10. podání žaloby na nájemce obecního pozemku paní Martinu Rajzrovou Burdovou, trvale
za neuhrazení dlužného nájemného
včetně smluvní pokuty za užívání obecního pozemku parc.č. 531/5 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov.
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11. uzavření a podpis přílohy č. 12 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů č.
101853 uzavřené mezi obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov a obchodní
společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň,
kterou se mění cena za svoz objemného odpadu z 1.195,- Kč/t na 1235,- Kč/t s platností od
1.1.2021.
12. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě EDUARD MOLEK, Jungmannova 592, 332
14 Chotěšov, IČO: 61143626 na realizaci akce „Stavební práce a úpravy v obci Losina a
Mantov“ ve výši 92.155,- Kč bez DPH.
13. navýšení ceny za pronájem a služby prostor kláštera ke konání svatebních obřadů na
částku 5.000,- Kč včetně DPH s platností od 1.1.2020.
14. vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov paní Mgr.
Jaroslavě Studničkové
za aktivní přístup k činnostem spojeným
s vedením školy.
15. omezení provozu OÚ Chotěšov ve vánočním období 2020 v trvání od 23.12.2020 do
31.12.2020. Po tyto dny bude obecní úřad uzavřen.
16. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru
paní Anně
Fišerové, bytem
za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích občanů.
17. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru
paní Marii
Koláčkové, bytem
za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích
občanů.
18. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru
paní Miriam
Retové, bytem
za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích občanů.
19. termín pro konání 15. VJZO na 16.12.2020 od 17:00 hodin v místnosti č.8 ve 2.NP
budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
II. Ukládá
53/2020 - předložit na VJZO žádost statutárního města Plzeň o vyjádření obce Chotěšov
k možnosti majetkového převodu pozemku parc. č. 778/8 v k. ú. Chotěšov, obec Chotěšov
v majetku města Plzeň do vlastnictví pana Michala Fryče a paní Ivety Kaiserové.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
54/2020 - zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 284/25 o výměře 149 m² v k.ú.
Hoříkovice, obec Chotěšov na úřední desce obecního úřadu v Chotěšově a po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 1-2/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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