Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 18.12.2018

I. Schvaluje
1. pověření zastupitelů obce: starosta obce pan Daniel Koláček, místostarosta obce pan Pavel
Malina, člen rady obce pan Luděk Rosenberger a člen zastupitelstva obce pan Filip Hrubý, k
přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) zákona č.
301/2000 S.b., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
2. ukončení nájemní smlouvy č.21 M s panem Josefem Novákem a paní Zdenkou Novákovou
k pozemku parc.č. 548/22 v k.ú. Mantov dohodou ke dni 31.12.2018
3. podmínky prodeje pozemků parc.č. 1335 v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve vlastnictví
obce, nově vytvořeného dle GP č. 452/49/2018 o výměře 910 m² a souboru pozemků parc.č.
1388 o výměře 244 m², parc.č. 1377 o výměře 390 m² a parc.č. 549/15 o výměře 160 m² - tj.
celkem 749 m² v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, dle GP č. 452/49/2018.
4. podpis nájemní smlouvy s paní Blankou Hejlovou na pronájem místa na sloupu veřejného
osvětlení na Plzeňské ulici u č.p. 220, pro umístění reklamní tabule pro prodejnu Květinka
Blanka s.r.o., na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019, s výpovědní lhůtou v délce trvání 3
měsíců a s platbou nájemného ve výši 500,- Kč/rok bez DPH.
5. podpis 43 nájemních smluv na obecní byty s podmínkou, že žadatelé budou mít před
podpisem smlouvy uhrazené veškeré závazky vůči obci (nájemné vč. záloh na služby spojené
s užíváním bytu); pronájem na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019; výše platby
nájemného dle přiloženého jmenného seznamu s platností od 1.1.2019.
6. žádost paní Jaroslavy Ulčové, bytem
o prodloužení nájemní
smlouvy, podpis nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od 1.1.2019 do 30.6.2019 a s
platbou nájemného ve výši 53,-Kč/m2/měsíc. na byt č. 4, Plzeňská 190, Chotěšov.
7. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les, jmenovitě 13 x Vrba bílá, 3 x Topol
černý a s tím spojené snížení administrativní snížení hodnoty pozemku parc. č. 807 v k.ú.
Hoříkovice, obec Chotěšov.
8. uzavření a podpis smlouvy se společností ATLAS software a.s., V Parku 20, 148 00, Praha
4, na produkt Codexis, systém na sledování změn legislativy s doplňkem monitoringu Obecní
samosprávy a účetnictví za nabídkovou cenu 10.000,- Kč bez DPH jednorázově za licenci k
užití produktu a cenu 12.000 Kč + DPH na 1 rok poskytování služeb. Zvýhodněná cena za
období trvání smlouvy do 31.12.2022 je 36.000,- Kč bez DPH.
9. přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích prostřednictvím Plzeňského kraje, se
sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na
účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku, jehož předmětem je Přirozená
a umělá obnova síjí ve výši 5.500,- Kč a Zajištění lesních porostů ve výši 11.000,- Kč.
Celková výše poskytnutého finančního příspěvku je 16.500,- Kč.

1

10. přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích prostřednictvím Plzeňského kraje, se
sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na
účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku, jehož předmětem je Výchova
lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu. Výše poskytnutého finančního příspěvku
je 17.280,- Kč.
11. přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích prostřednictvím Plzeňského kraje, se
sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na
účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku, jehož předmětem je Umělá
obnova sadbou - první. Výše poskytnutého finančního příspěvku je 50.800,- Kč.
12. uzavření a podpis Darovací smlouvy mezi společností VODASERVIS s.r.o., se sídlem
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupená panem Ing. Martinem Trnkou, IČ:
26277841, na straně jedné jako dárce a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na
straně druhé jako obdarovaný, jejímž předmětem je poskytnout obdarovanému finanční dar ve
výši 50.000,- Kč pro využití na společenské a kulturní akce pořádané obcí.
13. přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu
Individuální dotace ODSH 2018, ve výši 1.756.343,- Kč na akci Vybudování dílčí části
mezinárodní cyklotrasy CT3, v úseku Mantov- Vachtlův Mlýn.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmy Eduard Molek Autodoprava, zemní a
stavební práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626 na zhotovení přípojky na
stávající kanalizaci za nabídkovou cenu 24.272,82 Kč bez DPH.
15. zařazení zaměstnance obce, pana Jiřího Kaplana do seznamu žadatelů o přidělení
obecního bytu.
16. udělení souhlasu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci MŠ Chotěšov s přijetím a
čerpáním finančního daru ve výši 15.000,- Kč na školství a podporu mládeže od společnosti
MD Elektronik spol. s.r.o., se sídlem Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov zastoupené jednatelem
Ing. Jiřím Batkem a jednatelem Ing. Václavem Králem.
17. dorovnání fondu FKSP ve výši 16.655,- Kč z rozpočtu účetní jednotky příspěvkové
organizace MŠ pro rok 2018.
18. použití rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ ze zlepšeného výsledku hospodaření
minulých let v hodnotě 63.327,09 Kč na pořízení zahradních prvků: mašinka do částky
35.574,- Kč, vagónek do částky 24.805,- Kč.
19. návrh nového platového výměru ředitelky MŠ, paní Jaroslavy Weberové, platného od
1.1.2019. V souladu s nařízením vlády č.263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, se ruší znění § 5 odst. 5 a nahrazuje se novým § 5 odst. 5 ve
znění platných předpisů. Platový tarif u 10. platové třídy a 7. platového stupně bude navýšen
na částku
Příplatek za vedení ve výši
a osobní příplatek ve výši
zůstává nezměněn.
20. návrh nového platového výměru ředitele ZŠ, pana Mgr. Františka Halady, platného od
1.1.2019. V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, se ruší § 5 odst. 6 a nahrazuje se § 5 odst. 5 ve znění platných
předpisů. Platový tarif u 13. platové třídy a 7. platového stupně se navyšuje na
Příplatek za vedení
a osobní příplatek ve výši
zůstává nezměněn.
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21. změnu účtování tvorby fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a to dle nové metodiky
z výše odpisů - vlastních zdrojů.
II. Neschvaluje
1. nabídku společnosti MEDIÁLNÍ SKUPINA MAFRA, se sídlem Karla Engliše 519/11, 150
00 Praha 5, IČ: 45313351, na umístění článků do tiskovin MF DNES a 5PLUS2.
III. Bere na vědomí
1. oznámení ředitelky příspěvkové organizace MŠ Chotěšov, paní Jaroslavy Weberové, o
uzavření provozu MŠ v rozsahu 3 pracovních dnů od 27.12.2018 do 1.1.2019. Dále pak na
dobu 5 týdnů a dvou dnů o letních prázdninách od čtvrtka 25.7.2019 do pátku 30.8.2019.
2. oznámení ředitele příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov, pana Mgr. František Halady, který
na den 21.12.2018 vyhlásil pro žáky školy ředitelské volno z důvodu administrace částí
inventárních sbírek.
Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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