Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.2.2022
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS č. 20 o velikosti 41,47 m², na
adrese Plzeňská 650, 332 14 Chotěšov s panem Václavem Fričem, Chotěšov,
Náhradníkem č. 1 je paní Alena Brunnerová,
Náhradníkem č. 2 je paní
Anna Groeslová,
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem
1.3.2022, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 35,Kč/m²/měsíc.
2. návrh na ukončení nájemní smlouvy s paní Hanou Bednářovou, bytem
na pronájem sloupu VO v ulici Plzeňská u č.p. 214 pro umístění 1 ks směrové
reklamní tabule. Smlouva se ukončuje dohodou ke dni 28.2.2022. Nevyčerpané nájemné se
vrátí nájemci.
3. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les 4 ks Smrk ztepilý a 1 ks Vrba bílá a
s tím spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc. č. 1486 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
4. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou Milada Štědronská, Stavební projekty a rozpočty
staveb, se sídlem Olgy Havlové 2874/20, 130 00 Praha 3, IČO: 477 06 201 na zpracování
dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení a realizační projektové
dokumentace „Víceúčelové hřiště na parcele 446/3 v k.ú. Chotěšov“ za nabídkovou cenu
108.000,- Kč bez DPH.
5. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti Tomáš Hora s.r.o. Letecké snímkování,
se sídlem Lannova 2061/8, Praha, na vyhotovení 2 ks kolmých barevných leteckých snímků
obce Chotěšov ve formátu 120 cm x 120 cm, s UV fólií na podložce Kapa a v rámu Nielsen,
za nabídkovou cenu 39.800,- Kč bez DPH.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 na akci „Elektroinstalace – OÚ Chotěšov, chodba“ za nabídkovou
cenu 11.819,10 Kč bez DPH.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 na akci „Elektroinstalace – Hasičská zbrojnice Losina“ za
nabídkovou cenu 3.865,- Kč bez DPH.
8. nové odpisové plány příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov: 1) nové odpisové plány
kamerového systému z důvodu jeho rozšíření; 2) Vyřazení a odpis ovládacího pultu (sPCA2009049) a PC sestavy (s-PCA2009052) z investičního souboru PCA a rozpuštění
souboru PCA + převod zbylých položek na účet 028 Drobný dlouhodobý majetek; 3)
Prodloužení doby odepisování a nastavení nového odpisového plánu – Regenerátor
RG10B12; 4) Nové měsíční odpisy svěřeného investičního majetku.
II. Neschvaluje
1. vyplacení zálohy ve výši 500,- Kč na další vedení exekuce soudním exekutorem proti paní
Boženě Váchové, bytem
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2. přijetí cenové nabídky firmy Ing. Jiří Šedivec, se sídlem Plzeň 4, Doubravka, Školní
704/27, IČO: 477 04 993, na zpracování souboru inženýrsko-projektových činností na
stavební akci „Provozní objekt s bytem správce v areálu TJ Chotěšov“ za nabídkovou cenu
340.000,- Kč bez DPH.
3. přijetí cenové nabídky firmy Ing. Jiří Šedivec, se sídlem Plzeň 4, Doubravka, Školní
704/27, IČO: 477 04 993, na „Zpracování a projednání dokumentace pro odstranění
provozního objektu s bytem správce na pozemku parc. č. 528 v k.ú. Chotěšov“ za nabídkovou
cenu 49.000,- Kč bez DPH.
III. Ukládá
5/2022 - předat na VJZO Chotěšov žádost pana Matěje Souška, bytem
o prodej části pozemku parc. č. 506/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov o
maximální výměře 1500 m² za účelem výstavby rodinného domu.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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