Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 22.6.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní
, k bytu č.1, v ulici Plzeňská 434, Chotěšov. Doba nájmu se stanovuje na
dobu určitou počínaje dnem 1.7.2020, konče 31.12.2020. Nájemné se stanovuje na 60,Kč/m².
2. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČO: 24729035,
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě – č. IV-12-0014641/1 Chotěšov, PJ, Bezručova,
parc. č. 221/36 zemní kabel NN v k.ú. Chotěšov, do pozemku parc.č. 744/2 a pozemku parc.č.
221/37 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis Dohody o ukončení pronájmu nebytových prostor (garáže) o výměře
23,6 m² umístěné v suterénu bytového domu č.p. 645 na st.p.č. 1131, v k.ú. Chotěšov, s paní
ke dni 31.8.2020.
4. uzavření a podpis Smlouvy o pronájmu mezi společností BIGGEST construct s.r.o., se
sídlem Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň, IČO: 05278627, na straně dodavatele a Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na straně objednatele, na pronájem drtiče
stavebních odpadů. Cenová nabídka je obsahem smlouvy.
5. uzavření a podpis smlouvy o poskytování bankovních služeb – vedení účtu Profi účet Gold
za 499,- Kč/měsíc se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Na
příkopě 969/33, IČO: 45317054.
6. změnu v účelu Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Chotěšov podané dne
9.3.2020 Mysliveckým spolkem Mantov – Losina, se sídlem Mantov 198, 333 01 Sod, IČO:
48333336 na účel „Provozní výdaje roku 2020“.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 na akci „Úprava elektroinstalace bytu č. 6 v bytovém domě na
adrese Plzeňská 206, Chotěšov“ za nabídkovou cenu 35.587,40 Kč bez DPH.
8. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“ na akci
„Odstranění statické poruchy hospodářské budovy č.p. 169 s cílem znovuobnovení
bezpečného průchodu chodníku k ZŠ – II. etapa“ ve výši 400.000,- Kč.
9. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ na akci „Bezpečná cesta do
školy včetně kamerového dohledového systému“ ve výši 450.000,- Kč.
10. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2020“ na akci „Chotěšov, NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově –
Obnova a statické zajištění podzemního systému štol“ ve výši 800.000,- Kč.
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11. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu
„PSOV PK 2020 – Projekty obcí“ na akci „Oprava kaple v obci Losina“ ve výši 140.000,- Kč.
12. uzavření a podpis Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Řehák – SPELEO, s.r.o., se
sídlem Úvoz 169/6, Praha1 – Hradčany, IČO: 04203216, na straně jedné jako zhotovitel a
Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na straně druhé jako
objednatel. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Klášter Chotěšov – Obnova a statické
zajištění podzemního systému štol – I. etapa“, za nabídkovou cenu 810.000,- Kč bez DPH.
Tato zakázka je zadána v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.c) navazující zakázka.
13. uzavření a podpis Smlouvy o právu provést stavbu mezi TJ Chotěšov, z.s., se sídlem
Máchova 517, 332 14 Chotěšov, IČO: 00478369, na straně stavebníka a Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, na straně vlastníka pozemku.
Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Modernizace sportovního
areálu na pozemcích parc. č. st. 528 a PK 446/3 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov“.
14. zapůjčení dataprojektoru pro MKS Dobřany, se sídlem Nám. T.G.M. 5, Dobřany, na
projekt Letní kino Dobřany, který se bude konat v termínu od 24.7.2020 do 8.8.2020, za
poplatek 4.000,- Kč.
15. udělení souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov s převedením kladného
hospodářského výsledku z roku 2019, ve výši 29.186,36 Kč do fondu odměn ve výši 20% HV
5.837,- Kč a do fondu rezerv ZŠ ve výši 80 % HV 23.349,36 Kč.
II. Neschvaluje
1. pronájem části pozemku parc. č. 47 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov o výměře 222 m²
z důvodu uvažované parcelace a prodeje pozemků v této lokalitě.
2. poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro záchranu historických památek Přešticka, se
sídlem Přeštice, Masarykovo nám. 311, IČO: 49184008 na vydání knihy Poutní místa a místa
zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze.
III. Bere na vědomí
1. zápis z 3. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2020, konaného dne
22.5.2020 v Dobřanech.
IV. Ukládá
21/2020 - zveřejnit na úřední desce obce Chotěšov záměr pronájmu nebytových prostor
(garáže) o výměře 23,6 m² umístěné v suterénu bytového domu č.p. 645 na st.p.č. 1131, v k.ú.
Chotěšov. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
Termín: 6-7/2020
Odpovídá: místostarosta
22/2020 - zveřejnění záměru pronájmu prostor určených k podnikání, umístěných v budově
bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 1031 o velikosti 180,80 m² a části budovy bez č.p./č.e.
stojící na pozemku p.č.st. 1032 o velikosti 324,77 m², na úřední desce obce Chotěšov a po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění následně předložit RO ke stanovení.
Termín: 6-7/2020
Odpovídá: místostarosta
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Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov

3

