Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 4.3.2019

I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín, na stavební akci Mantov u Chotěšova, PJ, RD p.č. 698/1 kNN, o zřízení
služebnosti v obecním pozemku parc.č. 660/31, k pozemku parc.č 698/1, vše v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov.
2. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 2x lípa srdčitá, 1x hloh obecný, 2x
dub letní a s tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č.785, v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov, ve vlastnictví obce z důvodu realizaci stavební akce Obnova lávky přes řeku
Radbuzu v Mantově.
3. podpis Dodatku č. 1 ke Směrnici obce Chotěšov o přidělování bytů v majetku obce
Chotěšov do nájmu občanů.
4. přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a stavební
práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626, na akci Demolice bytového domu
č.p. 634, za nabídkovou cenu 408.755,21 Kč bez DPH.
5. přijetí nabídky a podpis smlouvy s firmou Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681, IČO:
02184591, na akci „Rekonstrukce kancelářských prostor č. 9, 10, a 11 v budově OÚ
v Chotěšově, Plzeňská 88, Chotěšov“, za nabídkovou cenu 161.800,- kč bez DPH.
6. předložené vyúčtování Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
zastoupené paní Lenkou Šeflová, na služby poskytnuté za rok 2018. V období leden až
prosinec 2018 činily příjmy celkem 684.494,55 Kč, z toho byla částka 102.727,47 Kč
přeplatek z minulého období a částka 177.352,53 Kč příspěvek objednatele (obce Chotěšov);
výdaje činili celkem 649.748,08 Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady ve výši 34.746,47 Kč
bude převeden jako záloha na další účetní období.
7. podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor bezpečnosti a krizového řízení, se
sídlem Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“, na revizi dýchacích přístrojů Pluto
6 ks, úpravu ochranných masek na kandahar 4 ks a na pořízení 1 zásahového obleku HYRAX.
8. schvaluje nové odpisové plány od března 2019 příspěvkové organizace MŠ Chotěšov, na
tyto položky: Kolotoč sedačkový DHK/05 – navýšení vstupní ceny o betonování; Prolézací
tubus T-PM - navýšení vstupní ceny o betonování; Soubor majetku: PC1 – vyřazení vč.
mimořádného odpisu dataprojektor + stůl pod počítač; Soubor majetku: Gastronomické
zařízení – prodloužení doby odepisování o 6 let.
9. hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Chotěšov za období 1-12/2018. Výnosy
MŠ v uvedeném období činili částku ve výši 7.775.855,66 Kč, náklady částku ve výši
7.745.502,35 Kč. Hospodářský výsledek za uvedené období činí zisk ve výši + 30.353,31 Kč.
MŠ má k 31.12.2018 finančně kryté závazky i fondy, volné finanční prostředky k témuž datu
činily 69,19 Kč.
10. převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Chotěšov z roku 2018, ve
výši + 30.353,31 Kč v 100% výši do rezervního fondu.
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11. nově upravená „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a to v těchto
částech: článek III. Působnost pravidel, bod 1 e) „veřejných zakázek malého rozsahu
financovaných prostřednictvím poskytovatele určité dotace, pak se přednostně aplikují na
zadávání této veřejné zakázky pravidla stanovená poskytovatelem dotace“; článek VI.
Zahájení řízení bod 1. „Zadavatel vyzve k podání nabídek alespoň 5 dodavatelů a bod 2.
Zadavatel vyzve k podání nabídek alespoň 3 dodavatele a výzvu k podání nabídek uveřejní na
elektronické desce“.
12. termín pro konání 3. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 13.3.2019 od 17:00
hodin v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.2.2019.
2. zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 1.3.2019.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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