Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 25.1.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy s paní Annou Zábranovou, trvale
na pronájem bytu
č.9 o velikosti 37,89 m² na adrese Plzeňská 650, Chotěšov 332 14 v DPS. Smlouva se uzavírá
na neurčito za cenu 35 Kč/m²/měsíc s platností od 1.2.2021 a s výpovědní lhůtou v trvání 3
měsíců.
2. uzavření a podpis smlouvy s manželi Annou a Josefem Bufkovými, trvale
na pronájem bytu č.17 o velikosti 38,21 m² na adrese Plzeňská 650, Chotěšov
332 14 v DPS. Smlouva se uzavírá na neurčito za cenu 35 Kč/m²/měsíc s platností od
1.2.2021 a s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíců.
3. uzavření a podpis smlouvy s paní Annou Königsmarkovou, trvale
na pronájem
bytu č.22 o velikosti 37,9 m² na adrese Plzeňská 650, Chotěšov 332 14 v DPS. Smlouva se
uzavírá na neurčito za cenu 35 Kč/m²/měsíc s platností od 1.2.2021 a s výpovědní lhůtou
v trvání 3 měsíců.
4. přidělení bytu č.3 na adrese Mantov 40 panu Radku Tuškovi, bytem
Náhradníkem je pan Alexandr Horváth, bytem
5. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les v areálu urnového háje v k.ú.

Chotěšov – 1 ks Bříza bělokorá, 8 ks Smrk pichlavý, 2 ks Javor klen, 3 ks Borovice černá, 3
ks Borovice vejmutovka, 2 ks Líska turecká, 2 ks Douglaska tisolistá. a s tím spojené snížení
administrativní hodnoty pozemku parc. č. 468/6 v k.ú. Chotěšov.
6. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Pavlínou Noskovou bytem
na pronájem pozemku parc. č. 284/25 o výměře 149 m² v k.ú. Hoříkovice, obec
Chotěšov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem 1.2.2021, s výpovědní lhůtou
v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 3,- Kč/m²/rok.
7. uzavření a podpis Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání - místnost č.9 o celkové výměře 18,25 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č.p.
88, Plzeňská ulice Chotěšov, uzavřené dne 10.2.2020 mezi Petrou Noskovou, trvale
IČO: 886968122 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov. Dodatek se uzavírá na základě žádosti Petry Noskové o prominutí platby
nájemného za užívání předmětu nájmu po dobu trvání nouzového stavu dle nařízení Vlády
České republiky č. 1376 v trvání od 27.12.2020 do dne předcházejícího povolení činnosti.
8. vydání souhlasu vlastníka pozemní komunikace v Jungmannově ulici ležících na
pozemcích parc. č. 461/31 a parc.č. 461/32 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví
obce s připojením pozemku parc.č. 461/2 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví pana
Zdeňka Bezděka, bytem
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9. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČO: 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02 o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě v k.ú.
Chotěšov – stavba „Chotěšov, PJ, parc.č. 142/270-kNN – ČEZ Distribuce, a.s.“, do pozemku
parc.č. 762/11 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
10. prodej 1 ks kontejneru Agro 8, e.č. OU-I-15 a 1 ks kontejneru Agro 10, e.č. OU-I-18
nacházejících se v areálu kláštera firmě POKORNÝ Zdeněk, se sídlem Nad údolím 13, 326
00 Plzeň, IČO: 14689243 za nabídkovou cenu 7.000,- Kč.
11. uzavření a podpis Dohody o užívání bytu bez platnosti nájemní smlouvy s paní
Stanislavou Dandášovou, trvale
k bytu č.1, v ulici Plzeňská
434, Chotěšov. Dohoda se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2021 do 25.1.2021 s platbou
poplatků ve výši předepsaného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.
12. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Stanislavou Dandášovou, trvale
, k bytu č.1, v ulici Plzeňská 434, Chotěšov. Doba nájmu se stanovuje na
dobu určitou počínaje dnem 26.1.2021, konče 30.6.2021. Nájemné se stanovuje na 64 Kč/m².
13. uzavření a podpis smlouvy o poskytnutí poradenství, podpory a konzultací v oblasti
výkonu odborného stavebního dozoru s panem Jaroslavem Hojdou, bytem
na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2022 za částku ve výši 11.000,- Kč/měsíc.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmy Roman Hudec, se sídlem Vrchlického 194,
Chotěšov, na dodávku kamerového systému Hikvision 8CH s rozlišením 8MPX a možností
rozšíření – Hřiště Chotěšov, za nabídkovou cenu 66.245,- Kč bez DPH Kč.
15. přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Jiří Kabát, se sídlem Luční
655, Chrást u Plzně 33003, IČO: 65586271 na restaurování dvou vitrážových oken v kostele
Nejsvětějšího srdce páně nacházejícím se v areálu kláštera premonstrátek v Chotěšově, za
nabídkovou cenu 184.420,- Kč bez DPH.
16. uzavření a podpis Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi společností
Západočeské komunální služby a.s., IČO: 25217348, se sídlem Koterovská 522/168, 326 00
Plzeň a Obcí Chotěšov IČO: 00256706, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov s platností
od 1.1.2021.
17. přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Mgr. Jaroslav Šindelář, IČO:
68827288, se sídlem Jakuba Jana Ryby 974/74, 323 00 Plzeň na zhotovení díla „Obnova
sochy sv. Jana Nepomuckého s podstavcem v Hoříkovicích“ za nabídkovou cenu 265.000,Kč bez DPH.
18. přijetí nabídky a uzavření a podpis smlouvy s firmou PasProRea, s.r.o., Holkov 32, 382 32
Velešín, IČO: 02343100, na akci „Dodávka a montáž – realizace informačního a orientačního
systému (IOS) pro pěší v obci Chotěšov“ za nabídkovou 123.133,- Kč bez DPH.

19. podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se
sídlem Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu Záchrana a obnova staveb drobné
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architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021. Obec Chotěšov podá žádost o dotaci na
projekt „Týnec – obnova pamětního kříže“.
20. podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR,
program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021, podprogram Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků v krajině. Obec Chotěšov podá žádost o dotaci na
projekt „Obnova sakrálních staveb v obci Chotěšov – pamětní kříže v obci Losina“.
21. uzavření a podpis smlouvy se společností Uno Society s.r.o., IČO: 07857942, se sídlem
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 na Přípravu a zpracování žádosti o poskytnutí
dotace na projekt „Obnova sakrálních staveb v obci Chotěšov – pamětní kříže v obci Losina“
za nabídkovou cenu 13.000,- Kč bez DPH.
II. Neschvaluje
1. zařazení paní Kateřiny Vostárkové, bytem
žadatelů o pronájem obecního bytu.

do seznamu

2. umístění AlzaBoxu – schránky sloužící k odběru zboží společnosti Alza.cz. a.s., se sídlem
U Pergamenky 2, 170 00 Praha 7 ve veřejných prostorách v majetku obce Chotěšov.
III. Bere na vědomí
1. žádost paní Martiny Deschmannové, bytem
o udělení
souhlasu s dočasnou úpravou části pozemku parc. č. 762/28 v k.ú. Chgotěšov, obec Chotěšov
s tím, že pro udělení souhlasu bude nutné specifikovat konkrétní podobu plánované výsadby.
2. hlášení volného bytu na adrese Plzeňská 190/19, Chotěšov 332 14 s tím, že v bytě bude
před dalším pronajmutím provedena celková rekonstrukce.
3. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14.12.2020.
4. zápis z 2. jednání Shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza v roce 2020, konaného ve
Stodu dne 18.12.2020.
5. vyplacení částky 500.000,- Kč ze schváleného rozpočtu obce pro rok 2021 na zajištění
provozu kláštera na účet (č. 115-2530130207/0100) zapsaného ústavu Správy kláštera
premonstrátek v Chotěšově.
IV. Ukládá
2/2021 - ukládá uveřejnit nabídku o prodeji nakladače UNC 060 na internetových stránkách
obce Chotěšov.
Termín: 1-3/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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