Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 3.12.2018

I. Schvaluje
1. omezení provozu OÚ Chotěšov ve vánočním období 2018. OÚ Chotěšov bude uzavřen ve
dnech, 27.12.2018, 28.12.2018 a 31.12.2018
2. úpravu provozní doby OÚ Chotěšov od 2.1.2019 takto:
pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00 ÚŘEDNÍ DEN
úterý 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
středa 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00 ÚŘEDNÍ DEN
čtvrtek 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
pátek 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30 ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST
3. přidělení bytu č. 3 na adrese Plzeňská 650, Chotěšov, Jiřímu Martinovskému,
Náhradníkem č. 1 je Kalinová Marie,
, náhradníkem č. 2 je Miloslav
Hacker,
4. dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou ve
vlastnictví obce Chotěšov.
5. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les– 1 ks lípy velkolisté, na pozemku ve
zjednodušené evidenci PK 776/1 v k.ú. Chotěšov, Obec Chotěšov, ve vlastnictví obce a s tím
spojené snížení administrativní hodnoty pozemku.
6. uzavření a podpis Darovací smlouvy mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88,
Chotěšov, na straně jedné jako dárce a Občanským sdružením SOS for PETS, Zalužanská
404, 403 39, Chlumec na straně druhé jako obdarovaný, jejímž předmětem je poskytnout
obdarovanému finanční dar ve výši 5.000,- Kč na veterinární ošetření a kastraci zachráněných
psů.
7. přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích prostřednictvím Plzeňského kraje, se
sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na
účel Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi. Výše poskytnutého finančního příspěvku
je 14.834,00,- Kč.
8. uzavření a podpis smlouvy s firmou Eduard Molek Autodoprava, zemní a stavební práce,
Jungmannova 592, 33214 Chotěšov, IČO 61143626 na zhotovení kanalizace v areálu kláštera
za nabídkovou cenu 200.127,13 Kč bez DPH.
9. podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018 uzavřené mezi společností Atelier
T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, Chotěšov , na zpracování Územního plánu obce Chotěšov.
10. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti ROADFIN s.r.o. se sídlem Plzeňská
1147, 330 27 Vejprnice, na rozšíření opravy komunikace Losina za nabídkovou cenu
142.777,08 Kč bez DPH.
11. ukončení Smlouvy o dílo o postoupení užívacích práv uzavřené mezi Obcí Chotěšov,
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov a společností ASPI, a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00
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Praha 3, jejíž předmětem je program právních informací ASPI v elektronické podobě,
dohodou ke dni 31.12.2018.
12. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.4.2015 mezi paní Janou Šlapákovou, bytem
a Obcí Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na pronájem
sloupu veřejného osvětlení na Plzeňské ulici v obci Chotěšov, před domem č.p. 220, dohodou
ke dni 31.12.2018.
13. uzavření a podpis dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – servisní smlouva č. 395 – 12 uzavřené
mezi společností Výtahy VOTO s.r.o. se sídlem Jateční 2691/10 301 00 Plzeň a Obcí
Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov. Smluvní strany se dohodly na změně bodu 2.2
článku II, na přidání bodu 3.6 do článku III a na změně bodu 4.2 článku IV, kterým se
upravuje cena služeb na 1.015,- Kč + DPH za 3 měsíce. Ostatní části smlouvy jsou beze
změny.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o. se Sídlem
Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, na administraci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou
zakázku na služby, která bude zadána v otevřeném řízení podle zákona č. 134/21016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, na akci „Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov restaurátorské práce“ a to za cenovou nabídku 25.000,- Kč bez DPH.
15. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o. se Sídlem
Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, na administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce, která bude zadána podle Metodického pokynu pro oblast
zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020, na akci „Obnova kapitulní
síně konventu kláštera Chotěšov – elektroinstalace“ a to za cenovou nabídku 8.000,- Kč bez
DPH.
16. návrh střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizace MŠ Chotěšov.
17. udělení výjimky z počtu dětí na jednu třídu pro školní rok 2018/2019 dle §2 odst. 2
zákona 14/2005 Sb., za předpokladu, že zvýšení počtu dětí ve třídě nebude na úkor kvality
vzdělávací činnosti školy, a že budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
18. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru ve výši
paní Anně
Fišerové, bytem
za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích občanů.
19. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru ve výši
paní Marii
Koláčkové, bytem
za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích
občanů.
20. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru ve výši
paní Miriam
Retové, bytem
za osobní aktivity ve prospěch obce a jejích občanů.
21. podpis darovací smlouvy a vyplacení finančního daru ve výši
panu Eduardovi
Rosenbergrovi, bytem
, za osobní aktivity ve prospěch obce a
jejích občanů.
22. složení povodňové komise v následujícím obsazení: předseda Daniel Koláček,
zapisovatelka pí. Miroslava Seerová, členové p. Václav Konopík, p. Milan Slodičák, p. Petr
Skořený, p. Pavel Svítil, p. Miroslav Rehák, p. Petr Kosť a pí. Jana Zahnerová.
23. schvaluje termín pro konání 2. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 19.12.2018
od 17:00 hodin v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
2

24. vyplacení mimořádné odměny řediteli ZŠ Chotěšov panu Mgr. Františku Haladovi za
aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením školy ve výši
25. vydání souhlasu s převodem mzdových prostředků za pana Posledního ve výši 60.000,Kč na účet zapsaného ústavu Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú., se sídlem
Plzeňská 166, Chotěšov.
II. Neschvaluje
1. vstup obce Chotěšov do Sdružení Místních Samospráv ČR zastoupené Stanislavem
Polčákem (předseda SMS ČR).
III. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.11.2018.
2. návrh rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace MŠ Chotěšov.
3. zápis z 5. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza, konaného v Dobřanech dne
19.11.2018.
4. Protokol o kontrole Čj. ČŠIP – 989/18-P a Inspekční zprávu Čj. ČŠIP – 988/18-P o
kontrole na Základní škole Chotěšov. Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174
odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Ukládá
52/2018 – zveřejnit záměr prodeje pozemků v k.ú. Mantov. Jedná se o pozemek parc.č. 1335
v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, nově vytvořený dle GP č. 452/49/2018 o
výměře 910 m² a soubor pozemků parc.č. 1388 o výměře 244 m², parc.č. 1377 o výměře 390
m² a parc.č. 549/15 o výměře 160 m² - tj. celkem 749 m² v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce, dle GP č. 452/49/2018. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit
k projednání nejbližšímu VJZO.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
53/2018 – předložit k projednání VJZO žádost pana Michala Hese, trvale
,
, o zajištění přístupu na pozemek parc.č. 504/6 a parc.č.st.537, vše v k.ú. Chotěšov,
obec Chotěšov, ve vlastnictví ZO AVZO TSČ ČR p.s., OPV 331, Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
54/2018 – ukládá předložit k projednání finančnímu výboru a následně nejbližšímu VJZO
návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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