Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 24.2.2020
I. Schvaluje
1. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 4x smrk ztepilý a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č.227/27, v k.ú. Losina, ve vlastnictví obce.
2. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 5 ks bříza, 1 ks smrk ztepilý, 4 ks
borovice a s tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc.č. 468/4, v k.ú.
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis řádné smlouvy s panem Tomášem Fryčem, trvale
o zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení plynovodní přípojky ke stavbě č.p.
110 v k.ú. Mantov stojící na pozemku p.č.st. 111/1, do pozemku p.č. 1450 v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov ve vlastnictví obce.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností OMEXOM GA Energo s.r.o.,
se sídlem Na Střílně 1929/8, Plzeň, v zastoupení ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu v k.ú. Týnec u Chotěšova
– elektro přípojka Týnec u Chotěšova 22, PJ – kNN – ČEZ Distribuce, a.s. do pozemků
v majetku obce Chotěšov parc. č. 25/1, parc. č. 930/1 a parc. č. 26/1 vše v k.ú. Týnec u
Chotěšova.
5. uzavření a podpis smlouvy s firmou PasProRea, s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín, IČO:
023 43 100, na akci „Dodávka a montáž svislého dopravního značení pro obec Chotěšov“ za
nabídkovou 164.943,- Kč bez DPH.
6. uzavření a podpis smlouvy a úhradu poplatku 40.000,-Kč za užívání veřejného prostranství
za účelem uspořádání poutě v obci Chotěšov v roce 2019 s panem Josefem Zahradníkem,
bytem Polesní 287, Sulkov - Líně.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti PROFI TREE WORK, zastoupené
Tomášem Hupačem, Táborová 447, Holýšov 345 62, na „Ošetření zeleně v obci Chotěšov –
urnový háj“ za nabídkovou cenu 16.500,- Kč bez DPH.
8. ukončení nájemní smlouvy CH98 se společností Truhlářství Chodora s.r.o., se sídlem
Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, IČO: 29158028 jejímž předmětem je umístění 3 kusů
reklamních ploch na části oplocení na pozemcích parc. č. st. 466, parc. č. st. 1240 a parc. č.
372/6 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, dohodou ke dni 29.2.2020 s tím, že dojde
k vyrovnání částky za nájemné za uplynulé období 1-2/2020.
9. uzavření a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi společností Truhlářství
Chodora s.r.o., se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, IČO: 29158028 na straně
nájemce a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov na straně pronajímatele,
kterým se mění předmět nájmu, nově pouze 2 ks sloupů VO v Dobřanské ulici a výše nájmu 2
x 500,- Kč/ks/rok, tedy 1.000,- Kč/rok, s platností od 1.3.2020.
10. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA
zemní a stavební práce, Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na akci „Oprava odvozní cesty –
Mantavská špic“ za nabídkovou cenu 62.257,30 Kč bez DPH.
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11. uzavření a podpis Dohody o ukončení Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) č.
SUZB/6083/2015 mezi společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupená Ing. Zdeňkem Radou, vedoucím oddělení SEM Sítě na
základě pověření (Poskytovatel) a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov (Uživatel)
ke dni 25.2.2020.
12. uzavření a podpis Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) č. SUZB/6003/2020 mezi
společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, Děčín,
zastoupená Ing. Zdeňkem Radou, vedoucím oddělení SEM Sítě na základě pověření
(Poskytovatel) a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov (Uživatel), jejímž
předmětem je souhlas se zřízením a provozováním veřejného osvětlení a rozhlasu na 40
opěrných bodech vedení NN za podmínek stanovených touto smlouvou.
13. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi KČT, oblast Plzeňského kraje, se sídlem
Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň, IČO: 45331995 na straně obdarovaného a Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na straně dárce, na finanční dar ve výši
5.000,- Kč na údržbu turistických tras a turistických informačních prvků v katastrálním území
obce Chotěšov pro rok 2020.
14. udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov ve výši
5.039,- Kč na školství a podporu mládeže od společnosti Photodienst Brno spol. s.r.o., Cejl
105, 602 00 Brno a souhlasí s jeho čerpáním.
15. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-12/2019.
16. termín pro konání 9. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 16.3.2020 od 17:00
hodin v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3.2.2020.
III. Ukládá
4/2020 - předložit na VJZO nabídku Státního statku Jeneč, se sídlem Třanovského 622/11,
163 00 Praha na prodej pozemku p.č. 1571 o výměře 844 m² v k.ú. Mantov, pozemku p.č.
944/3 o výměře 20 m² v k.ú. Týnec u Chotěšova a pozemku p.č. 867 o výměře 154 m² v k.ú.
Hoříkovice u Chotěšova.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
5/2020 – předložit na VJZO žádost paní Simony Dartsch,
o prodej pozemku (části pozemku) parc. č. 468/1 v k.ú. Chotěšov za účelem stavby RD. RO
nedoporučuje prodej těchto pozemků.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
6/2020 – předložit na VJZO žádost pana Jiřího Wartlíka,
o
zrušení omezení vlastnického práva, věcného břemene užívání nemovitosti bez č.p. nebo č.e.
na pozemku parc.č 25/2 v k.ú. Chotěšov. RO nedoporučuje zrušení omezení vlastnického
práva.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
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7/2020 – předložit na VJZO žádost paní Dagmar Vebrové, trvale
o prodej pozemku parc. č. 211/2 nebo pozemku parc.č. 284/22 vše v k.ú.
Hoříkovice u Chotěšova, pro realizaci stavby rodinného domu. V případě prodeje pozemku
parc.č. 284/22 pro stavbu rodinného domu bude nutné schválit udělení výjimky se zastavěním
pozemku stavbou pro bydlení podle ust. § 188 stavebního zákona. RO nedoporučuje prodej
pozemku parc. č. 211/2 v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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