Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 13.1.2020
I. Schvaluje
1. zařazení paní Petry Gerhartové,
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

2. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Stanislavou Dandášovou, trvale
k bytu č.1, v ulici Plzeňská 434, Chotěšov. Doba nájmu se stanovuje na
dobu určitou počínaje dnem 1.1.2020, konče 30.6.2020. Nájemné se stanovuje na 60 Kč/m².
3. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les na 1 ks smrk ztepilý (trojkmen) na
pozemku parc.č. 1306 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce a s tím spojené
snížení administrativní hodnoty pozemku. Žadatelka si po skácení může ponechat dřevní
hmotu.
4. uzavření a podpis řádné smlouvy s panem Václavem Hofmanem, trvale
o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky
k pozemku parc. č. 16/11 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve vlastnictví jmenovaného, do
pozemku parc. č. 16/1 v k. ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. podpis dohody o uznání dluhu a o splátkách s paní Jaroslavou Kovaříkovou, trvale
o povolení splácení závazku po lhůtě splatnosti ve výši
příslušenství dluhu formou splátek dle splátkového kalendáře
s první splátkou počínaje lednem 2020, vždy k 29. dni v měsíci).
6. výpověď nájemní smlouvy s panem Petrem Filipem, trvale
nájemcem prostor k podnikání, umístěných v I. nadzemním podlaží domu č.p. 313,
na stavební parcele č. 282 v k. ú. Chotěšov, obec Chotěšov, dohodou ke dni 13.1.2020 a
odpuštění splátky za pronájem za měsíc prosinec 2019 a část měsíce ledna 2020.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky panu Romanu Hudecovi, trvale
na rozšíření stávajícího kamerového systému 5MPX v obci Chotěšov o dvě nová
místa – kostel hlavní vchod a spoje P2P, za nabídkovou cenu 24.106,- Kč bez DPH
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Eduard Molek Autodoprava, zemní a stavební
práce, Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO: 61143626, na akci „Obec Chotěšov – oprava
zámkové dlažby v ulici Revoluční“ za nabídkovou cenu 54.352,90 Kč bez DPH.
9. uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 1/20 mezi smluvními stranami POKORNÝ Zdeněk, se
sídlem Nad údolím 13, 326 00 Plzeň, IČ: 14689243, na straně jedné jako zhotovitel a Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na straně druhé jako objednatel.
Předmětem této smlouvy je provedení díla „Odstranění statické poruchy budovy č.p. 169
s cílem znovuobnovení bezpečného průchodu chodníku k ZŠ v Chotěšově“. Termín plnění
díla je únor 2020 až 31.5.2020 a cena díla je 1.652.902,55 Kč bez DPH. Tato zakázka je
zadána v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. III.
Působnost pravidel, odstavec 1.b) odstraňování bezprostředních následků havarijních stavů.
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10. uzavření a podpis Memoranda o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu mezi MAS
Radbuza, z.s. se sídlem nám. ČSA 24, 333 01 Stod, IČO: 228 97 461, zastoupeným Ing.
Janem Bostlem a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214 Chotěšov, IČO: 00256706.
11. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, Plzeň, na administraci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Záchrana a
využití konventu kláštera v Chotěšově – interiérové vybavení včetně grafiky“ podpořené
z Integrovaného regionálního programu za nabídkovou cenu 15.000,- Kč bez DPH.
12. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy mezi Mikroregionem Radbuza, se sídlem nám
T.G.M. 1, Dobřany, na straně jedné a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na
straně druhé o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na realizaci projektu s názvem „Pořízení
mobilního herního vleku pro členské obce Mikroregionu Radbuza“.
13. udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov ve výši
15.000,- Kč na školství a podporu mládeže od společnosti MD ELEKTRONIK spol. s.r.o., se
sídlem Dobřanská 629, 33214 Chotěšov a souhlasí s jeho čerpáním.
14. poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
oblastní pobočka Plzeň-jih, se sídlem Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň, ve výši 1.000,-Kč na
zajištění volnočasových aktivit pro slabozraké a nevidomé.
15. vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ Chotěšov paní Jaroslavě Weberové za aktivní
přístup k činnostem spojených s vedením školy v navržené výši.
16. úpravu cen krátkodobého pronájmu prostor v Národním domě v Chotěšově s platností od
1.7.2020.
17. dodatek Vnitřního předpisu Obce Chotěšov „Cestovní náhrady při pracovních cestách“
tak, že částky stravného při tuzemských pracovních cestách budou vypláceny v souvislosti
s dobou trvání pracovní cesty ve výši 95,-Kč, 140,-Kč a 225,-Kč. V případě částečně
zabezpečeného stravování se stravné zaměstnanci krátí (§ 176 odst. 3)
18. zproštění Spolku májovníků Chotěšov od platby poplatku za využití tělocvičny v budově
OÚ, Plzeňská 88, Chotěšov, na nácvik Staročeské besedy s dětmi v termínu od 8. 2. 2020 do
25. 4.2020.
19. uzavření dohod o provedení práce v souladu s projektem „ Obnova kapitulní síně konventu
kláštera Chotěšov“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního projektu pod číslem
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007623, se členy projektového týmu: Ekonomka projektu – Jana
Klášterková a Vedoucí projektového týmu – Filip Hrubý, s tím, že odměny členů týmů jsou z 95%
hrazeny z dotace IROP přes MAS Radbuza. Dohody se uzavírají na období od 1.1.2020 do
31.12.2020. 5% z těchto odměn hradí obec.

II. Neschvaluje
1. poskytnutí finanční podpory panu Aleši Noskovi, trvale
na zajištění
velikonočního varhanního koncertu v kostele Narození Panny Marie v Chotěšově.
III. Bere na vědomí
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1. žádost nájemníků na opravu závad v bytovém domě na adrese Nová č.p. 643, č.p. 644, č.p.
645 a č.p. 646 ve vlastnictví obce Chotěšov .
2. zápis ze 4. jednání Shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Přehýšově dne 12.12.2019.

IV. Ukládá
1/2020 - zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání č. 9 o
celkové výměře 18,25 m², umístěného v 1. NP budovy č.p. 88, Plzeňská ulice, Chotěšov a po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
Termín: 1-2/2020
Odpovídá: místostarosta
2/2020 - předložit na VJZO Chotěšov návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 537/12, prac.
č. 537/17 a parc. č. 537/16 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve vlastnictví ČR-ÚZSVM do
vlastnictví obce.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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