Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 10.5.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 518/2 o výměře 52 m² v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov s panem Pavlem Vildem, bytem
Smlouva se uzavírá od 1.6.2021 na dobu neurčitou, platbou nájemného ve výši 5,Kč/m²/rok a výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce.
2. vydání souhlasu s připojením Přístupové cesty k regulační stanici SO 3-30-08 k pozemní
komunikaci na pozemku PK 934/2 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Květoslavem Kremplem, bytem
o zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení kanalizační a
plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 82/16 v obecním pozemku parc. č. 82/17 v k.ú.
Losina, obec Chotěšov.
4. udělení souhlasu spolku TJ Chotěšov z.s., se sídlem Máchova 517, 332 14 Chotěšov
s přesunutím pergoly (stánek s občerstvením) a vybudováním chodníku k fotbalovému hřišti
v areálu fotbalového hřiště v Chotěšově.
5. uzavření a podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 5.8.2015
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 a KVB
advokátní kanceláří s.r.o., se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO: 01460412.
Dodatkem se rozšiřuje rámec poskytování služeb o službu „Poradna pro obce ALL
INCLUSIVE“ sjednaná ve výši 992,- Kč/měsíc.
6. uzavření a podpis Servisní smlouvy mezi společností RACCOON s.r.o., se sídlem Poříčí
26, Blansko 678 01 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov 332 14 na pravidelný
servis a prohlídky automatických dveří instalovaných v budově OÚ Chotěšov na adrese
Plzeňská 88, Chotěšov.
7. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 18 068 03 uzavřené
mezi společností PONTEX s.r.o., se sídlem Bezová 1658, Praha, zastoupené panem Ing.
Martinem Havlíkem na straně „Poskytovatele“ a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332
14 Chotěšov, IČO: 00256706, na straně „Objednatele“ na „Zpracování projektové
dokumentace DSP/PDPS, IČ SP Lávka pro pěší přes řeku Radbuzu v Chotěšově“. Dodatkem
se mění ustanovení části V. odst. 5.1. Smlouvy Doba plnění a to takto – DSP vč. Základního
projednání do 30.6.2021 – IČ (podání žádosti o vydání SP) do 30.9.2021 – předání PDPS do
15.10.2021. Doba plnění je posunuta v návaznosti na změnu varianty technického řešení
lávky (varianta 3) objednatelem.
8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě EDUARD MOLEK AUTODOPRAVA zemní
a stavební práce, se sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na akci „Oprava části
oplocení kolem areálu zahrady Národního domu v Chotěšově“ za nabídkovou cenu 83.826,Kč bez DPH.
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9. vydání souhlasu s užitím znaku obce společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., se sídlem
Jiráskova 1424, 29001 Poděbrady, na reklamním a informačním plakátu obce. A zároveň
schvaluje vydání souhlasu s umístěním plakátů v objektech ve správě obce.
10. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-3/2021.
11. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-3/2021.
12. rozpočtová opatření č.1 ke schválenému rozpočtu obce Chotěšov na rok 2021.
13. termín pro konání 17. VJZO Chotěšov, které se bude konat dne 31.5.2021 od 17:00 hodin
v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
II. Neschvaluje
1. prodej části pozemku parc. č. 1390 o výměře 1000 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
Důvodem je plánované scelení pozemků v dané lokalitě a jejich následná parcelace dle
zastavovací studie.
2. odstranění pevné překážky - betonových nádob na květiny, umístěných na rozhraní místní
komunikace v ulici Nerudova na pozemku parc. č. 793 a bezejmenné účelové komunikace na
pozemku parc.č. 622/20 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
III. Bere na vědomí
1. vyplacení částky 1.500.000,- Kč ze schváleného rozpočtu obce Chotěšov na rok 2021 na
účet zapsaného ústavu Správy kláštera premonstrátek v Chotěšově (č. 1152530130207/0100).
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11.1.2021.
3. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.4.2021.
4. Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, oddělení
odpadového hospodářství o uložení pokuty obci Chotěšov ve výši 20.000,- Kč za nedovolené
nakládání s odpadem (směs zeminy a kamení s příměsí zbytků pálených tašek) a jejich využití
k terénní úpravě na pozemku p.č. 1496 v k.ú. Mantov.

IV. Ukládá
20/2021 - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1493 o výměře 3000 m² v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce na úřední desce OÚ Chotěšov a po uplynutí
zákonné lhůty pro uveřejnění předat RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 5-6/2021
Odpovídá: místostarosta
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21/2021 - zveřejnění podmínek prodeje pozemku parc. č. 1446 v k.ú. Mantov na úřední desce
OÚ Chotěšov s tím, že minimální cena za 1/m² je stanovena na 605,- Kč včetně DPH, výše
kauce je stanovena na 50.000,- Kč a zároveň s tím, že pozemek v současné době neleží
v zastavěném území obce. V návrhu územního plánu je tento pozemek již do zastavěného
území začleněn. Otevírání obálek s cenovými nabídkami proběhne na 18. VJZO, které se
bude konat dne 23.6.2021 v 17:00.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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