Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 20.6.2022
I. Schvaluje
1. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ na akci „Bezpečná cesta do
školy včetně kamerového dohledového systému – 2. etapa“ ve výši 82.450,- Kč.
2. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury
v Plzeňském kraji v roce 2022“ na spolufinancování stavební akce „Výstavba lávky přes řeku
Radbuzu na mezinárodní cyklotrase CT 3, na k.ú. Chotěšov“ ve výši 2.000.000,- Kč.
3. uzavření a podpis Smlouvy o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve
vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje mezi Plzeňským
krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO 00256706.
4. uzavření a podpis Smlouvy o údržbě SDZ – servisní smlouva mezi společností PasProRea,
s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO: 02343100 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88,
332 14 Chotěšov, IČO: 00256706. Předmětem této smlouvy je provádění pravidelného
servisu a údržby stávajícího svislého dopravního značení na místních a účelových
komunikacích obce Chotěšov zhotovitelem. Smlouva se uzavírá počínaje dnem 1.7.2022 na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce.
5. vyplacení mimořádné odměny v navržené výši ředitelce příspěvkové organizace ZŠ
Chotěšov paní Mgr. Jaroslavě Studničkové za aktivní přístup k činnostem spojeným
s vedením školy.
II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti STATUS 4U s.r.o., se sídlem E. Krásnohorské 495, 345 61
Staňkov, IČO: 31566095 na prezentaci obce Chotěšov v knize Obce pohádkové dle
přiloženého nabídkového listu.
III. Bere na vědomí
1. informaci Ministerstva financí České republiky o prominutí místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství a prominutí poplatku ze psů a jeho
příslušenství pro fyzické osoby přicházející do České republiky v návaznosti na probíhající
válečný konflikt z Ukrajiny.
2. informaci paní Miroslavy Seerové, referentka OÚ Chotěšov na úseku podatelna, pokladna,
předkládá na základě ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění předpisů a na
základě ust. §155, odst. 7 daňového řádu informaci o odepsání přeplatků na místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2015 z osobních daňových účtů poplatníků v celkové výši 3.840,Kč. Přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně,
který o něm evidoval.
3. zápis z 3. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2022, konaného dne
24.5.2022 v Dobřanech.
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4. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.6.2022.
5. žádost paní Halky Vlčákové o vyhrazení parkovacích míst na Plzeňské ulici před budovou
č.p. 435 pro potřeby provozovny květinářství a veterinární ordinace.
IV. Ukládá
11/2022 - uveřejnit na úřední desce OÚ Chotěšov záměr směny části pozemku parc. č. 488
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov o výměře 52 m² v majetku pana Václava Metlického bytem
za část pozemku v majetku Obce Chotěšov parc. č. 767/1
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov o výměře 50 m², dle předloženého geometrického plánu a po
zákonem stanovené lhůtě pro zveřejnění předat věc na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
12/2022 – předat na VJZO Chotěšov žádost paní Lenky Lavičkové, bytem
o projednání možnosti úpravy pravidel pro prodej garáží, kdy se žadatelka stala
majitelkou druhého bytu v bytových domech 643 – 646 v ulici Nová v Chotěšově a projevila
zájem o odkup garáže i k tomuto bytu.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
13/2022 - uveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 206 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov o výměře 8 m² pro účely umístění kotce pro psa, na základě žádosti paní Jaroslavy
Ulčové, bytem
a po zákonem stanovené lhůtě pro zveřejnění
předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 7-8/2022
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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