Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 19.7.2021
I. Schvaluje
1. zařazení pana Karla Šindelky, bytem
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

2. zařazení paní Libuše Michalové, bytem
žadatelů o pronájem bytu v DPS na adrese Plzeňská 650, Chotěšov.

do seznamu

3. uzavření a podpis smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1519 o výměře 581 m² v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov s panem Jaroslavem Polívkou, bytem
. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem 1.8.2021 s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a
platbou nájemného 3,- Kč/m²/rok.
4. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Petrem Černým, trvale
1
na užívání bytu č. 1 Mantov 40, obec Chotěšov ve vlastnictví obce. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1.7.2021 do 31.12.2021, s tříměsíční výpovědní lhůtou a platbou
nájemného ve výši 41,- Kč/m².
5. vydání souhlasu ke kácení dřeviny 2 ks dřeviny Lípa srdčitá rostoucí mimo les a s tím
spojené administrativní snížení hodnoty pozemku parc. č. 446/3 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov ve vlastnictví obce.
6. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s paní Vlastou Košťálkovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vodovodní a
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 142/259 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov do obecního
pozemku parc. č. 744/2 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
7. ukončení nájemní smlouvy NS 88 s paní Květoslavou Marešovou a pana Janem Vůchou,
bytem
na pronájem pozemků parc.č. 548/7 a parc.č. 548/8
o výměře vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov dohodou ke dni 31.12.2021.
8. uzavření a podpis řádné smlouvy s panem Jiřím Marouškem, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě vedení kanalizační přípojky
k novostavbě rodinného domu č.p. 54 ležícího na pozemcích parc.č. 22/4, parc.č. 428 a parc č.
429 vše v k.ú. Losina, obec Chotěšov do obecních pozemků parc.č. 402/18, parc.č. 401/2 a
parc.č. 464 vše v k.ú. Losina, obec Chotěšov.
9. 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 – II. etapa“, za nabídkovou cenu 908.183,80,- 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.
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10. organizaci Mateřská škola Chotěšov použití rezervního fondu ze zlepšeného hospodaření
minulých let na pořízení podlahového mycího stroje Kärcher BD 38/12 v celkové výši
84.700,- Kč.
11. vyplacení mimořádné odměny v navržené výši ředitelce příspěvkové organizace MŠ
Chotěšov paní Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením
mateřské školy.
12. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy s žadateli o poskytnutí dotace pro rok 2021 a
vyplacení prostředků v navržené výši.
13. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov na straně dárce a následujícími příjemci finanční podpory na straně obdarovaných
na likvidaci živelné katastrofy ze dne 21.6.2021 a 24.6.2021:
1) Igor a Dominika Hájkovi (tornádo 24. 6.),
, podpora ve
výši 20.000,- Kč bude odeslána na č. účtu: 189351006/0600
2) Lucie Kročilová (tornádo 24. 6.),
podpora ve výši 20.000,Kč bude odeslána na č. účtu: 1247609015/3030
3) Michaela Hlavničková (přívalový déšť, kroupy, povodeň 21. 6.),
, podpora ve výši 20.000,- Kč bude odeslána na č. účtu: 269278013/0800
4) Vendula Janošek (tornádo 24. 6.),
, podpora ve výši 20.000,- Kč
bude odeslána na č. účtu: 1198570010/3030
5) Marek Výmola (tornádo 24. 6.),
podpora ve výši 20.000,- Kč
bude odeslána na č. účtu: 270608710/0300
II. Bere na vědomí
1. oznámení paní Zuzany Šimanové, bytem
mandátu člena zastupitelstva obce Chotěšov ke dni 7.7.2021.

o vzdání se

2. žádost manželů Dity a Romana Tunových, bytem
o pronájem
pozemku parc. č. 549/6 o výměře 150 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov pro účely přídomovní
zahrádky. Pozemek aktuálně není v majetku obce Chotěšov, jeho majetkový převod je
odsouhlasen ZO Chotěšov. Věc bude možné opakovaně projednat po nabití dotčeného
pozemku do majetku obce Chotěšov.
3. žádost pana Josefa Zahradníka, bytem
, který předložil
cenovou nabídku za užívání veřejného prostranství ve výši 40.000,-Kč, o uzavření smlouvy
na pořádání chotěšovské pouti v roce 2021.
4. informaci referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna paní Miroslavy Seerové o vyřazení
daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně navýšení z důvodu
prekluze nedobytného nedoplatku (poplatky za rok 2013, včetně navýšení) v celkové výši
19.182,- Kč.
III. Osvědčuje
1. osvědčuje, že pan Zbyněk Hönig, narozen
se stal dne 8.7.2021 členem zastupitelstva obce Chotěšov.
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IV. Ukládá
30/2021 - prověřit zájem žadatele pana Jiřího Marouška, bytem
o odkup pozemku parc. č. 452 o výměře 310 m² v k.ú. Losina, obec Chotěšov
za cenu dle cenové mapy ve výši 300,- Kč bez DPH/m² a následně opakovaně předat věc na
jednání RO Chotěšov.
Termín: 7-9/2021
Odpovídá: místostarosta
31/2021 - zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 142/243 o maximální výměře 250
m² v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a následně předat věc na
VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
32/2021 - zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 548/7 a parc. č. 548/8 vše v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem stanovené lhůtě pro
zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 7-9/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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