Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 15.4.2019

I. Schvaluje
1. zařazení paní Karolíny Cihlářové, trvale
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

2. zařazení paní Marie Šmrhové, trvale
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

3. zařazení paní Hany Vránové, trvale
výměnu obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

4. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.2.2018 s panem Romanem Štenglem, bytem
na pronájem restaurace Národní dům v Chotěšově ke dni 31.5.2019.
5. pronájem pozemků parc.č. 125, parc.č. 538/2, parc.č. 538/8 a parc.č. 538/10, vše v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov.
6. uzavření a podpis nájemní smlouvy s manželi Jakubem Chodorou a Dagmar Chodora
Blahovcovou, trvale
na pronájem pozemku parc.č. 8 o
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výměře 710 m v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, na dobu neurčitou
s platností od 1.5.2019, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s platbou nájemného ve výši 5,Kč/m2/rok.
7. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Martinem Janouškovcem, trvale
na pronájem pozemku parc.č. 548/22 o výměře 249 m2 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce, na dobu neurčitou s platností od 1.5.2019, s výpovědní lhůtou 3
měsíce a s platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok a podpis dohody o odběru vody .
8. uzavření a podpis nájemní smlouvy paní Lenkou Kociánovou, trvale
na
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pronájem části pozemku parc.č. 506/1 o výměře 20 m v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce, na dobu neurčitou s platností od 1.5.2019, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
s platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok.
9. uzavření a podpis smlouvy s firmou EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní a
stavební práce, Jungmanova 592, 33214 Chotěšov, na akci „Oprava kaple v Týnci“, za
nabídkovou cenu 286.835,50 Kč bez DPH.
10. podpis a uzavření smlouvy mezi společností GASNET, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, na straně jedné jako prodávající a obcí
Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14, na straně druhé jako kupující, na prodej plynovodní přípojky
na pozemku p. č. 774/1 v k.ú. Chotěšov za cenu 677,- Kč.
11. přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy s firmou PASPROREA PD, s.r.o., Holkov 32,
382 32 Velešín, IČO: 06988563, na akci „Zpracování pasportu místních komunikací a
pasportu a projektu svislého dopravního značení pro obec Chotěšov“ za nabídkovou 82.544,Kč bez DPH.
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12. zrušení usnesení č. 7 ze dne 22.3.2018 na přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy o
dílo s panem Pavlem Marešem (IČ 74519123), trvale Dukelská 491, Strakonice, na
vyhotovení pasportu komunikací a dopravního značení včetně projednání s orgány policie
ČR.
13. přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Program
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 – PSOV PK 2019 - Projekty obcí, ve
výši 250.000,-Kč na akci „Úprava veřejného osvětlení Mantov“.
14. přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Zachování
a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019,
ve výši 1.000.000,- Kč na akci „Stavební úpravy krovu a obnova střešního pláště severního
křídla konventu kláštera“.
15. schvaluje přijetí nabídky a vystavení objednávky u firmy EDUARD MOLEK
AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, Jungmanova 592, 33214 Chotěšov na akci „Obec
Chotěšov – oplocení u hasičské zbrojnice a demolice stávající zdi“, za nabídkovou cenu
63.346,84 Kč bez DPH.
16. schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.7 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se
zabezpečením pečovatelské služby č. 34/08 ze dne 13.6.2008 s účinností 1.7.2008 uzavřené
mezi Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, se sídlem
Partyzánská 519, Město Touškov a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov.
Dodatkem je doplněn článek I. této smlouvy.
17. jednorázové poskytnutí obecních plakátovacích ploch v Chotěšově - na ulici Plzeňská a
Osvobozených politických vězňů a v Mantově, na základě žádosti OV KSČM Plzeň – jih, se
sídlem Purkyňova 29, Plzeň, na prezentaci volební kampaně KSČM za poplatek 200,-Kč.
II. Neschvaluje
1. navýšení měsíčního nájemného za pronájem garáží v suterénu bytového domu č.p. 643646, Nová ulice, Chotěšov.
III. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.3.2019.
2. zápis ze 4. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Dobřanech dne 2.4.2019.
3. zprávu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení přezkoumání
hospodaření obcí a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku Chotěšov, IČO 00256706 za rok 2018, při přezkoumání nebyly zjištěny závady a
nedostatky.
IV. Ukládá
11/2019 - zveřejnit záměr pronájmu restaurace Národní dům na úřední desce a následně
předložit RO ke stanovení podmínek.
Termín: 4-5/2019

Odpovídá: místostarosta
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12/2019 - předložit k projednání VJZO nabídku majetkového převodu pozemků v k.ú.
Mantov ve vlastnictví České Republiky dle návrhu ÚP Plzeň ÚZSVM. 1) Bezúplatný převod
pozemků pod komunikacemi, pozemek parc. č. 537/16, parc. č. 537/12 a parc. č. 537/17 vše
v k.ú. Mantov, obec Chotěšov. 2) Úplatný převod pozemků parc. č. 589/4 a část pozemku
parc. č. 1367 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, do vlastnictví obce Chotěšov a to v případě
pozemků tvořících s pozemky ve vlastnictví obce ucelený celek. 3) Úplatný převod pozemků
parc. č. 1367, parc. č. 1369 a parc. č. 589/2 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, formou veřejné
soutěže.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

13/2019 - referentce bytového hospodářství Martině Fišerové zajištění potřebných podkladů
k majetkovému převodu bytového domu č.p. 643-646 včetně garáží na základě uplynutí
vázací doby.
Odpovídá: starosta

Termín: 6/2020

14/2019 - zveřejnit na úřední desce záměr prodeje částí pozemků parc. č. 16/1 a parc.č. 17 a
pozemku parc. č. 16/11, vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce a po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění předložit VJZO ke stanovení podmínek.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov

3

