Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 19.11.2018

I. Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy s panem Josefem Radou, bytem
na 3 částí pozemku parc.č. 518/2 o výměrách 57 m2, 12 m² a 3 m² v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce na dobu neurčitou s platností od 1.1.2019, s výpovědní lhůtou 3
měsíce a s platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok.
2. neobsazovat volný byt č.2, Nám. 1.máje 634, Chotěšov, z důvodu plánované demolice
objektu.
3. podpis nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Kováříkovou, trvale
IČO: 74504223, na prostory sloužícího podnikání č. 9, umístěného v 1.NP budovy OÚ,
Plzeňská 88, Chotěšov, na pozemku parc.č.st. 78 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce, o celkové výměře 18,25m2, na základě žádost za účelem činnosti
masérských služeb na dobu neurčitou s platností od 1.2.2019, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s
platbou nájemného ve výši 60,- Kč/m²/měsíc.
4. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les - 1 ks smrk stříbrný a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku v areálu MŠ Chotěšov na pozemku parc.č. 468/1.
Kácení bude provedeno v termínu od 1.11.2019 do 31.12.2019.
5. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks vrby bílé a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku a stav zbylých dvou dřevin (lípa srdčitá) nechat
posoudit odborným pracovníkem.
6. uzavření a podpis dodatku č.3 ke smlouvě č. 319/2013/PMDP o přepravě cestujících
pravidelnou noční linkou n12 uzavřené dne 16.9.2013 mezi PMDP a.s. se sídlem Denisovo
nábřeží 920/12, Východní předměstí, 301 00 Plzeň a obcí Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky na studii parkoviště pro klášter od Ing. Lukáše
Kučery, Lochousice 68, Nýřany 330 23, IČ: 74771663, za nabídkovou cenu 12000,- Kč bez
DPH.
8. uzavření a podpis dodatku č.1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
uzavřené mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a společností Západočeské
komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, jímž se stanovuje cena služby
pro rok 2019 částkou ve výši 2.395,- Kč/t bez DPH.
9. podpis přílohy č. 9 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů č. 101853 mezi obcí
Chotěšov a obchodní společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská
522, 32600 Plzeň, kterou se mění paušální měsíční částka na 10.300,- Kč bez DPH, cena
přepravy AVIA na 27,- Kč/km bez DPH a JNK velké na 39,- Kč/km bez DPH.
10. podpis dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem Erikem Pižgou, bytem
počínaje měsícem listopad ve výši
11. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy s žadateli a vyplacení prostředků v navržené
výši takto: Myslivecké sdružení Mantov-Losina – 7.000,- Kč, OSPV Chotěšov – 13.000,- Kč,
SDH Chotěšov – 15.000,- Kč, KČT odbor Chotěšov – 4.000,- Kč, TJ Baník Mantov –
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20.000,- Kč, SDH Losina – 3.000,- Kč, Spolek Klášter Chotěšov – 22.000,- Kč, TOM –
Borovice Chotěšov – 10.000,- Kč, Spolek zdravotně postižených a důchodců Chotěšov –
6.000,- Kč, HC S.O.S. Žízeň Chotěšov - 10.000,- Kč, Spolek májovníků Chotěšov – 8.000,Kč, Český svaz včelařů Chotěšov – 3.000,- Kč, TJ Chotěšov – 25.000,- Kč, MS ČČK
Chotěšov – 4.000 Kč.
12. rozpočtová opatření č.11. ke schválenému rozpočtu obce na rok 2018.
II. Bere na vědomí
1. nabídku společnosti 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.
2. nabídku společnosti GREENROOT, s.r.o. se sídlem Doudlevecká 219/55, 301 00 Plzeň,
IČO 07184697 na čištění odpadových nádob.
III. Ukládá
51/2018 - vyžádat si stanovisko od správce vodovodní a kanalizační infrastruktury obce
Chotěšov, společnosti Čevak a.s., na zhotovení společné dešťové a splaškové kanalizace
z objektu prelatury v areálu kláštera.
Termín: 11-12/2018
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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