Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 7.3.2022
I. Schvaluje
1. zařazení paní Ludmily Bartošové, bytem
žadatelů o pronájem bytu v DPS.

do seznamu

2. uzavření a podpis nájemní smlouvy na bytu č. 5 v DPS o velikosti 41,08 m² na adrese
Plzeňská 650, Chotěšov, s paní Janou Kochlovou, bytem
Náhradníkem č. 1 je paní Ludmila Bartošová,
Náhradníkem č. 2 je
paní Eva Kolářová,
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
počínaje dnem 1.4.2022, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a s platbou nájemného ve výši
35,- Kč/m²/měsíc.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ELEKTROMONTÁŽE
TOUŠ s.r.o. se sídlem Úherce, Topolová 68, 330 23 Nýřany, v zastoupení ČEZ
DISTRIBUCE, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrský sítě
stavby kabelového vedení „Zařízení distribuční soustavy“ v k.ú. Chotěšov, PJ, Klášterní č.p.
69 – kNN, IV-12-0019113 v pozemku parc. č. 774/1 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce.
4. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta
z Pardubic 2082, Pardubice, v zastoupení obchodní společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti na dokončenou stavbu zařízení distribuční
soustavy – podzemní kabelové vedení NN k pozemku parc.č. 145/2 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, do pozemku parc.č. 762/6 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. ukončení nájemní smlouvy se společností Květinka Blanka s.r.o. na pronájem sloupu VO
v ulici Plzeňská u č.p. 220 pro umístění 1 ks informační cedule s názvem společnosti.
Smlouva se ukončuje dohodou ke dni 31.3.2022. Nevyčerpané nájemné za období 4/2022 –
12/2022 bude nájemci vráceno.
6. uzavření Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem zakázky malého rozsahu „Vodovod
Losina“, a to se společností DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň, IČ:
62621033, s cenovou nabídkou ve výši 5.947.348,19 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
pana Daniela Koláčka jejím podpisem.
7. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Vodohospodářské infrastruktury Plzeňského
kraje v roce 2022“ na spolufinancování stavební akce „Vodovod Losina“.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti HAVING SERVIS s.r.o., se sídlem
Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČO: 067 03 259 na zpracování podání žádosti a
administraci projektu „Vodovod Losina“ financovaného ze zdrojů Plzeňského kraje v rámci
dotačního programu Vodohospodářské infrastruktury 2022 za nabídkovou cenu 47.000,- Kč
bez DPH.
9. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a
specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022“ na spolufinancování
stavební akce „Lávka pro pěší přes řeku Radbuzu“.
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10. udělení souhlasu vlastníka nemovité stavby na pozemku st. p. č. 4/1 v k.ú. Chotěšov,
kterým je obec Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214 Chotěšov, IČO: 00256706, pro
žadatele Spolek Klášter Chotěšov s realizací projektu „Rekonstrukce stávajícího přístřešku na
pódium pro kulturní akce“.
11. uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214
Chotěšov, IČO: 00256706, ve výši 50.000,- Kč, na dofinancování celkových nákladů na akci
„Rekonstrukce stávajícího přístřešku na pódium pro kulturní akce“.
12. poskytnutí finanční podpory na činnost organizace Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČO: 26547953 v roce 2022 ve výši 2022,- Kč a odeslání této
částky na účet 100100105/0600.
13. převedení finančních prostředků příspěvkové organizace MŠ Chotěšov z rezervního fondu
HV do fondu reprodukce majetku ve výši 48.979,- Kč z důvodu pořízení zahradního prvku
„Ponorka“.
14. použití fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace MŠ Chotěšov na pořízení
zahradního prvku „Ponorka“ v cenové nabídce ve výši 86.776,- Kč.
15. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností ATELIÉR SOUKUP OPL ŠVEHLA
s.r.o., se sídlem Plzeň 3, Jižní Předměstí, Klatovská třída 818/11, IČO: 25229869, která
podala nejnižší nabídku do výběrového řízení na akci „Záchrana a využití konventu kláštera
v Chotěšově II. etapa“, za nabídkovou cenu 980.400,- Kč bez DPH.
II. Bere na vědomí
1. zápis z 1. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2022, konaného dne
16.2.2022 v Dobřanech.
2. zprávu k výběrovému řízení na akci „Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově II.
etapa“

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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