Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 23.11.2020
I. Schvaluje
1. ukončení pracovního poměru mezi Obcí Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO:
00256706 a zaměstnancem obce na pozici vedoucí provozně - technického úseku panem
Petrem Kosťem, bytem
dohodou ke dni 31.1.2021.
2. změnu Organizační struktury zaměstnanců Obecního úřadu Chotěšov v celkovém počtu 13
osob s platností ode dne 1.2.2021. Změnou dochází ke zrušení pozice vedoucího provozně technického úseku a zároveň k navýšení o jednoho zaměstnance provozně - technického
úseku.
3. uzavření a podpis Dodatku č. 1 pachtovní smlouvy uzavřené dne 22.2.2018 se společností
AGRICOS, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 270, Stod.
4. uzavření a podpis Dodatku č. 2 pachtovní smlouvy uzavřené dne 16.9. 2016 se společností
AGRICOS, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 270, Stod.
5. uzavření a podpis řádné smlouvy s manželi Zdeňkem Větrovským a Michaelou
Větrovskou, bytem
o zřízení služebnosti
uložení inženýrské sítě v k.ú. Mantov - stavba „Vodovodní přípojka k pozemku parc. č.
702/17“ do obecního pozemku parc. č. 702/16 a pozemku parc. č. 660/31 vše v k. ú. Mantov,
obec Chotěšov.
6. uzavření a podpis řádné smlouvy s manželi Petrem Mašindou a Marií Mašindovou, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě v k. ú. Mantov - stavba
„Vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 702/14“ do obecního pozemku 702/16 v k. ú.
Mantov, obec Chotěšov.
7. uzavření a podpis řádné smlouvy se společnosti SUPTel a.s., se sídlem Hřbitovní 1322/15,
312 00 Plzeň, IČO: 25229397 v zastoupení společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 847/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě
zemní kabelové vedení NN č. IV-12-0009064/VB/001 Chotěšov, nám. 1. máje p.č. 1034/2,
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, do pozemku parc.č. 774/1 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov,
ve vlastnictví obce.
8. ukončení nájemní smlouvy s panem Liborem Klimešem, bytem
o nájmu nebytových prostor – garáže pro parkování osobního automobilu,
umístěných v přízemí bytového domu na adrese Nová, č.p. 644, Chotěšov, dohodou ke dni
31.1.2021.
9. uzavření a podpis Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání - místnost č.9 o celkové výměře 18,25 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č.p.
88, Plzeňská ulice Chotěšov, uzavřené dne 10.2.2020 mezi Petrou Noskovou, trvale Luční
621, 332 14 Chotěšov, IČO: 886968122 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov. Dodatkem se upravuje platba nájemného za užívání předmětu nájmu po dobu
trvání nouzového stavu dle usnesení Vlády České republiky č. 1079 v trvání od 22.10.2020 do
dne předcházejícího povolení činnosti.
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10. uzavření a podpis návrh Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání - č.5 ve III.NP budovy OÚ, Plzeňská 88, Chotěšov, o celkové výměře 61,65m2,
uzavřené dne 14.11.2016 mezi paní Karolínou Vaškovou, bytem Hřbitovní 234, Chotěšov,
IČO: 05447003 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov. Dodatkem se
upravuje platba nájemného za užívání předmětu nájmu po dobu trvání nouzového stavu dle
usnesení Vlády České republiky č. 1079 v trvání od 22.10.2020 do dne předcházejícího
povolení činnosti.
11. prodej nevyužívaného hrotového soustruhu stojícím v novém areálu technických služeb
Chotěšov firmě EDUARD MOLEK, Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov, IČO: 61143626 za
nabídkovou cenu 10.000,- Kč.
12. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
mezi Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov a společností Západočeské komunální
služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 32600 Plzeň, jímž se stanovuje cena služby pro rok
2021.
13. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, se sídlem
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, v rámci programu MMR117D8210 - Podpora
obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu 117d8210A - Podpora místních komunikací na
projekt s názvem „Chotěšov rekonstrukce místních komunikací – ulice Nová“.
14. střednědobý výhled příspěvkové organizace MŠ Chotěšov na rok 2022 – 2023.
15. uzavření provozu MŠ Chotěšov v době vánočních prázdnin od 23.12.2020 do 3.1.2021.
16. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-9/2020.
17. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-9/2020.
II. Bere na vědomí
1. zápis z 5. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza, konaného dne 29.10.2020 on-line
přes aplikace Teams. RO bere zápis na vědomí.
2. návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Chotěšov na rok 2021.
III. Ukládá
48/2020 - předložit na VJZO Chotěšov žádost pana Vlastimila Sopra, bytem
o směnu pozemků v k.ú. Chotěšov a v k.ú. Mantov. Jmenovaný nabízí ke
směně pozemek parc. č. 1578 o výměře 1421 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, za který
požaduje část pozemku PK 767 a část pozemku PK 768 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov o
maximální výměře 455 m². RO směnu pozemků nedoporučuje.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
49/2020 - zveřejnění záměru pronájmu jednotky 644/101 – garáž o ploše 12,9 m² vymezené
podle občanského zákoníku v budově č.p. 644, která je součástí pozemku p.č.st. 1130 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov.
Termín: 11-12/2020
Odpovídá: místostarosta
50/2020 - předložit na VJZO žádost statutárního města Plzeň o vyjádření obce Chotěšov
k možnosti majetkového převodu pozemků parc. č. 1033 a parc. č. 275/16 v k. ú. Chotěšov,
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obec Chotěšov v majetku města Plzeň do vlastnictví pana Tomáše Prokeše, bytem
s doporučením schválit převod dotčených pozemků do vlastnictví jmenovaného.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
51/2020 - předložit na VJZO Chotěšov v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2021 žádost
spolku TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517, 332 14 Chotěšov o schválení dodatečné
dotace ve výši 2.733.328,- Kč na dofinancování akce „Modernizace sportovního areálu“ a její
vložení do rozpočtu obce pro rok 2021.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
52/2020 - předložit na VJZO Chotěšov v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2021 žádost
spolku TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517, 332 14 Chotěšov o schválení příspěvku
z rozpočtu obce na údržbu hracích ploch a areálu hřiště ve výši 400.000,- Kč a jeho zařazení
do rozpočtu obce pro rok 2021.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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