Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 10.2.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Petrou Noskovou, trvale
na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.9 o celkové výměře 18,25 m² v 1.
nadzemním podlaží budovy č.p. 88, Plzeňská ulice Chotěšov na dobu neurčitou od 10.2.2020,
s tříměsíční výpovědní lhůtou a platbou nájemného ve výši 60,- Kč/m²/měsíc a platbou
paušálu za služby spojené s užíváním ve výši 2.581,- Kč bez DPH/měsíc.
2. zařazení paní Anny Černé, trvale
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

3. zařazení paní Marie Klírové, trvale
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

4. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Hulínskou, bytem
na byt č. 5, Nová 645, Chotěšov, na dobu určitou s platností od 1.1.2020 do
30.6.2020 a s platbou nájemného ve výši 63,-Kč/m2/měsíc.
5. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Martinem Janouškovcem a paní Petrou
Janouškovcovou, bytem
, na byt č. 2, Plzeňská 190, Chotěšov,
na dobu určitou s platností od 1.1.2020 do 30.6.2020 a s platbou nájemného ve výši 53,Kč/m2/měsíc.
6. udělení souhlasu s kácením dřevin a to 11 ks jabloní rostoucích mimo les v bezprostředním
okolí komunikace na pozemku ve zjednodušené evidenci, PK č. 932 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce. Souhlas s pokácením je podmíněn kompletním odstraněním
dřevní hmoty a odfrézování kmenového zbytku zároveň s okolním terénem.
7. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností Elektromontáže Touš s.r.o., se sídlem
Úherce Topolová 68, 330 23 Úherce, v zastoupení ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Teplická
874/8, Děčín, o zřízení služebnosti uložení a provozování distribuční soustavy
(elektropřípojky) č. IV-12-0010769/VB/01 „Mantov, PJ, RD, p.č. 48/15 - kNN“, k pozemku
p.č. 1334 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, do pozemku parc.č.st 48/15 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
8. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les a to 2 kusů osiky a 1 kusu olše a s tím
spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č. 781/22 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
9. podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu „Č. 1 Zachování
a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2020“
na projekt „Klášter Chotěšov – Obnova a statické zajištění podzemního systému štol – I.
etapa“.
10. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou FRANTIŠEK PONDĚLÍK malířské a
lakýrnické práce, Kotovice – Záluží 33, 333 01 Stod, na akci „Oprava fasády č.p. 41“ za
nabídkovou cenu 458.477,- Kč bez DPH.
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11. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní
a stavební práce, Jungmanova 592, 332 14 Chotěšov, na akci „Oprava kaple v obci Losina“,
za nabídkovou cenu 259.763,91 Kč bez DPH.
12. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi společností ROADFIN STAVBY s.r.o., se
sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice IČO: 04852427, na straně jedné jako dárce a Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž
předmětem je poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 15.000,- Kč na
kulturní akci.
13. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi společností BP STAVBY CZ s.r.o., se sídlem
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČO: 25201506, na straně jedné jako dárce a Obcí Chotěšov,
se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž předmětem je
poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na kulturní akci.
14. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi společností Občanské a průmyslové stavitelství
spol. s.r.o., se sídlem Koperníkova 1050/34, 301 00 Plzeň, na straně jedné jako dárce a Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž
předmětem je poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na
kulturní akci.
15. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi společností MD ELEKTRONIK spol. s.r.o., se
sídlem Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov, na straně jedné jako dárce a Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako obdarovaný, jejímž předmětem je
poskytnout obdarovanému peněžitý sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na podporu kultury
v obci Chotěšov.
16. uzavření a podpis smlouvy o reklamě mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88,
Chotěšov, na straně jedné jako obstaratel a společností D-beton s.r.o., se sídlem Slovanská
alej 1891/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, na straně druhé jako objednatel, jejímž
předmětem je zajistit reklamu uvedením loga objednatele v rámci vystoupení L. Pavláska
s pořadem „Planeta slepic“ konaného dne 11.6.2020. Odměna za reklamu je ujednána v částce
25.500,- Kč plus DPH.
17. uzavření a podpis smlouvy o zajištění uměleckého pořadu č. PH/0019 mezi společností
Aura-Pont s.r.o., se sídlem Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO: 174866 na straně jedné jako
agentura a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako pořadatel,
jejímž předmětem je uskutečnění vystoupení L. Pavláska s pořadem „Planeta slepic“ dne
11.6.2020 od 19:00 hod v sále Národního domu v Chotěšově, na adrese Osvobozených
politických vězňů 313, 332 14 Chotěšov za nabídkovou cenu 25.500,- Kč bez DPH.
18. uzavření a podpis smlouvy o vystoupení uměleckého souboru mezi společností FANNY
AGENTURA Dana Homolová, se sídlem U náhonu 1212/33, 154 00 Praha 5 Holyně, IČO:
40623271 na straně jedné jako agentura a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov,
na straně druhé jako pořadatel, jejímž předmětem je uskutečnění vystoupení „Vzhůru dolů“
dne 8.4.2021 od 19:00 hod v sále Národního domu v Chotěšově, na adrese Osvobozených
politických vězňů 313, 332 14 Chotěšov za nabídkovou cenu 39.500,- Kč bez DPH plus cena
za dopravu ve výši 24,- Kč/km.
19. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou František Michalec, se sídlem Lidečko 478,
IČO: 63004364 na kompletní dodávku 2 ks kovových kontejnerů Vana 12 m³ za nabídkovou
cenu 90.400,- Kč bez DPH. Cena nezahrnuje přepravu.
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20. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Ing. Petr Hulinský, se sídlem Koperníkova 50,
301 22 Plzeň, IČO: 492 01 891, na projekční práce na akci „Oprava ulice Starý mlýn –
Chotěšov“ za nabídkovou cenu 139.000,- Kč bez DPH.
21. podání žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, se sídlem
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň o realizaci společného zařízení „Polní cesta HC1-R – k.ú.
Hoříkovice u Chotěšova“.
22. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Václav Aubrecht, se sídlem Plzeňská 238,
333 01 Stod, IČO: 669 77 835 na realizaci akce „Montáž PVC v hudební třídě v budově OÚ
Chotěšov“ za nabídkovou cenu 54.768,- Kč bez DPH.
23. přijetí aktualizované nabídky a vystavení objednávky dle skutečně provedených prací
firmě EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, Jungmanova 592, 332
14 Chotěšov na akci „Oprava zámkové dlažby v ulici Revoluční – Chotěšov“ za nabídkovou
cenu 86.791,30 Kč bez DPH.
24. Prohlášení zřizovatele - příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov - na podání žádosti o
poskytnutí dotace z dotačního titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci
v roce 2020“.
25. ukončení Smlouvy o marketingové spolupráci uzavřené dne 12.6.2014 mezi společností
PharmaMedia Czech Republic s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 26723638 a
Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, dohodou ke dni
31.1.2020.
26. uzavření a podpis Smlouvy o marketingové spolupráci mezi společností EGER
MARKETING s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10, IČO: 28006950 na
straně jedné jako dodavatel a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, IČO: 00256706 na straně
druhé jako odběratel, jejímž předmětem je umístění informativního stojanu v budově OÚ
Chotěšov. Dodavatel se smlouvou zavazuje po dobu trvání smlouvy platit odběrateli nájemné
ve výši 1.200,- Kč včetně DPH/ rok (100,- Kč včetně DPH/měsíc) s dobou splatnosti vždy
k 30.6. příslušného kalendářní roku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce.
27. převod finančních prostředků, schválených v rámci rozpočtu obce Chotěšov na rok 2020,
na zajištění provozu kláštera ve výši 1.000.000,- Kč, na účet Správy kláštera premonstrátek
v Chotěšově, z.ú. (č.ú. 115-2530130207/0100).
28. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-12/2019.
29. udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov s převodem pokrytého
hospodářského výsledku z roku 2018, ve výši + 73.130,74 Kč, do rezervního fondu ve výši
100% částky.
30. odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Chotěšov, na budovu č. p. 590, občanská
vybavenost (MŠ Chotěšov), na stavební parcele č. 891, inv. č. OU/B/13 s platností od
1.2.2020.
31. přijetí Směrnice pro Organizaci zabezpečení systému řízení BOZP s dobou platnosti ode
dne schválení a to 10.2.2020.
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II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., se sídlem Vodní 1972, 760 01 Zlín na
letecké fotografování obce v roce 2020.
Bere na vědomí
1. informaci o uzavření provozu v MŠ Chotěšov od 27.7.2020 do 31.8.2020.
IV. Ukládá
3/2020 – předložit na VJZO žádost Statutárního města Plzeň o stanovisko obce Chotěšov
k navrženému majetkovému převodu části pozemku parc. č. 778/1 v k.ú. Chotěšov panu
Jiřímu Wartlíkovi.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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