Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 6.6.2022
I. Schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy dohodou s paní Blankou Hejlovou na pronájem části pozemku
parc. č. 6/4 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví obce, ke dni 30.6.2022 s tím, že
žadatelce bude navrácena poměrná část z fakturovaného nájemného.
2. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, 332
14 Chotěšov, IČO: 02184591, na akci „Rekonstrukce kanceláře č. 2 v budově OÚ Chotěšov“,
za nabídkovou cenu 62.940,- Kč bez DPH.
3. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, 332
14 Chotěšov, IČO: 02184591, na akci „Rekonstrukce kanceláře č. 3 v budově OÚ Chotěšov“,
za nabídkovou cenu 45.570,- Kč bez DPH.
4. uzavření a podpis pojistné smlouvy se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se
sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČO: 46973451, na pojištění členů SDH Chotěšov za
nabídkovou cenu 2.320,- Kč/rok na „Pojištění odpovědnosti JSDHO“ a 3.600,- Kč/rok na
„Úrazové pojištění členů JSDHO“ dle nabídkového listu.
5. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společnosti ELIGEO s.r.o., se sídlem Vřesová 949,
330 08 Zruč-Senec, IČO: 08145202 na „Zpracování odborného posudku a zjednodušené
projektové dokumentace pro projektovaný průzkumný vrt lokality Hoříkovice u Chotěšova“
za nabídkovou cenu 24.000,- Kč bez DPH.
6. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností ELIGEO s.r.o., se sídlem Vřesová 949,
330 08 Zruč-Senec, IČO: 08145202 na „Zpracování odborného posudku a zjednodušené
projektové dokumentace pro projektovaný průzkumný vrt lokality Týnec u Chotěšova“ za
nabídkovou cenu 24.000,- Kč bez DPH.
7. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a společností Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, jímž se stanovuje cena služby od
1.7.2022 částkou ve výši 2.943,- Kč/t bez DPH. Cena zahrnuje všechny náklady související
s odstraněním směsného komunálního odpadu.
8. uzavření a podpis Přílohy č. 15 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů č.
101853 mezi obcí Chotěšov a obchodní společností Západočeské komunální služby a.s., se
sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, kterou se mění cena za odstranění jednotlivých odpadů
s platností od 1.7.2022.
9. nový Ceník svozu a využití separovaných odpadů od společnosti Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348, na svoz separovaného
odpadu, kterým se upravuje cena pro jednotlivé služby s platností od 1.7.2022.
10. uzavření a podpis Dodatku č. 3 Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu v obci Chotěšov uzavřené dne 13.12.2012 mezi Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 a obchodní společností ČEVAK a.s., sídlem
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Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657. V souladu s článkem III. odst. 2
smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravách přílohy č. 2 smlouvy „Seznam
vodohospodářského majetku“.
11. uzavření a podpis kupní smlouvy se společností Agrowest a.s., se sídlem Božkovská
397/15, 326 00 Plzeň – Východní předměstí, IČO: 27961958 na dodávku mulčovacího
traktoru Seco Group Goliath GC XX-26 4x4 včetně příslušenství za nabídkovou cenu
270.991,74 Kč bez DPH.
12. převod finančních prostředků příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov 1) 150.000,- Kč
workoutové hřiště 2) 70.000,- Kč investiční příspěvek z roku 2021 na provozní výdeje a to
z důvodu skokového navyšování energií a vícenákladů na vybavení přípravné třídy.
13. zapůjčení dataprojektoru MKS Dobřany, se sídlem Nám. T.G.M. 5, Dobřany, na projekt
Letní kino Dobřany, který se bude konat v termínu od 25.7.2022 - 7.8.2022, za poplatek
4.000,- Kč.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.4.2022 na vědomí.
2. zápis z 1. jednání Shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza v roce 2022, konaného ve
Tlučné dne 31.3.2022.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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