Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 20.12.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností Bořík B + B elektro s.r.o., IČO: 29104220,
se sídlem Husova 1121, 334 01 Přeštice v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-0017323/02,
Chotěšov, PJ, Lesní, parc.č. 21/1 – kNN uložení zemního kabelového vedení NN, do
obecního pozemku parc.č. 28/20 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
2. uzavření a podpis 41 nájemních smluv na pronájem obecních bytů s podmínkou, že
žadatelé budou mít před podpisem smlouvy uhrazené veškeré závazky vůči obci (nájemné vč.
záloh na služby spojené s užíváním bytu). Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou od
1.1.2022 do 31.12.2022. Navýšení platby nájemného je stanoveno dle přiloženého jmenného
seznamu s platností od 1.1.2022 s tím, že bude zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru.
3. schvaluje přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě PROFI TREE WORK, zastoupené
Tomášem Hupačem, Táborová 447, Holýšov 345 62, IČO: 71830979, na údržbu zeleně v obci
Chotěšov za nabídkovou cenu 59.400,- Kč bez DPH.
4. uzavření a podpis smlouvy o dílo mezi smluvními stranami ČR – Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9, Plzeň, IČO: 708 83 378 na straně jedné jako
zhotovitel a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, IČO: 002 56 706 na straně
druhé jako objednatel, jejímž předmětem je provádění kontrol, servisu a pozáručních oprav
dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“, „ DRÄGER“, „FENZY 5500“ a jejich součástí.
Tato smlouva je sjednána na dobu určitou a to do 31.12.2024.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní
a stavební práce, se sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na akci „Likvidace výkopu a
suti ze sběrného dvora – Obec Chotěšov“ za nabídkovou cenu 85.626,- Kč bez DPH.
6. nový platový výměr ředitelky MŠ, paní Jaroslavy Weberové, s účinností od 1.1.2022.
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
Příplatek za vedení je stanoven ve výši
7. žádost slečny Evy Štorkové, bytem
, studentky třetího ročníku
SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara v Plzni, o možnosti absolvování praxe na Obecním
úřadě v Chotěšově ve dnech od 16.5.2022 do 27.5.2022.
8. udělení souhlasu příspěvkové organizace MŠ Chotěšov s přijetím finančního daru ve výši
5.000,- Kč na školství, podporu a ochranu mládeže od společnosti RPproreal s.r.o., se sídlem
Pila 97, 344 01 Trhanov a souhlasí s jeho čerpáním.
9. nový platový výměr ředitelky ZŠ, paní Mgr. Jaroslavy Studničkové, s účinností od
1.1.2022. 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
platové třídy a 6. platového stupně činí
Příplatek za vedení je stanoven ve výši
a příplatek za funkci metodika prevence ve
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10. čerpání nákladů souvisejících se stravováním zaměstnanců ZŠ Chotěšov v roce 2021
z rozpočtu školy v odhadované výši 115.000,- Kč.
11. navržené rozpočtové opatření příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov, přesun z položek:
501 Spotřeba materiálu - 15.000,- Kč, 502 Spotřeba plynu – 50.000,- Kč, 502 Spotřeba el.
energie – 120.000,- Kč. Celkem 185.000,- Kč na položky účtové skupiny 52 ve výši 115.000,Kč a 70.000,- Kč na investiční příspěvek zřizovatele na hrazení již schválených investičních
výdajů pro rok 2022.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.12.2021.
III. Ukládá
55/2021 - předat na VJZO Chotěšov návrh na podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku pod komunikací parc. č. 1268/3 o výměře
92 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov do majetku obce Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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