Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 21.9.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s manželi Janem a Barborou Čermákovými,
bytem
o zřízení služebnosti inženýrské sítě - uložení
vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 11 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov do
obecního pozemku parc. č. 1502 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
2. uzavření a podpis Dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem Petrem Černým, bytem
o povolení splacení závazků po lhůtě splatnosti formou splátek dle
splátkového kalendáře. Jmenovaný dluží na nájemném ke dni 21.9.2020 částku ve výši
+ příslušenství dluhu. Splátkový kalendář je navržen formou tří splátek a to 2 x
s první splátkou k 20.10.2020.
3. zařazení paní Dity Hlinkové, bytem
výměnu obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

4. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Libor Skala, se sídlem Únětice 52, 336 01
Blovice, IČO: 73675211 na akci „Připojení elektrokotle v areálu technických služeb“ za
nabídkovou cenu 53.213,80 Kč bez DPH.
5. uzavření a podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo - stavební práce s názvem „Oprava
střechy budovy obecního úřadu č.p. 88 v Chotěšově“ uzavřeného mezi společností
STAVPARTNER, spol. s.r.o., se sídlem Radyňská 33, 326 00 Plzeň a obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, za smluvní cenu 1.601.324,- Kč bez DPH. Cena díla se
navyšuje o částku 59.175,00 za montáž, pronájem a demontáž lešení Alfix. Celková cena díla
dle dodatku činí 1.660.499,- Kč bez DPH.
6. podání žádosti na Ministerstvo kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1,
Praha 1, o příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2021 na
stavební akci „Odstraňování havarijních stavů krovů a střech objektu prelatury a hospodářské
budovy v areálu NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově“ ve výši 3.200.000,- Kč.
7. uzavření a podpis smlouvy s firmou POKORNÝ Zdeněk, se sídlem Nad údolím 13, 326 00
Plzeň, IČO: 14689243 na provedení stavební akce „Výměna střešní krytiny na budově garáže
stojící na pozemku p.č.st. 1033 v k.ú. Chotěšov“ za nabídkovou cenu 127.774,- Kč bez DPH.
8. uzavření a podpis smlouvy o dílo na stavební akci „Stezka na vrchol Křížového vrchu dokončení vycházkového okruhu, Obec Chotěšov“ se společností RL - stav, s.r.o., se sídlem
Družstevní 12, 330 11, Třemošná, IČO: 279 63 691, za nabídkovou cenu 323.410,00 Kč bez
DPH.
9. uzavření a podpis smlouvy o dílo na dodávku hracích a naučných prvků na „Stezku na
vrchol Křížového vrchu - dokončení vycházkového okruhu, Obec Chotěšov“ se společností
AWOCADO s.r.o., se sídlem Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, IČO: 289 89 121, za
nabídkovou cenu 166.400,- Kč bez DPH.
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10. přijetí dotace a podpis smlouvy o přijetí dotace s Krajským úřadem Plzeňského kraje, se
sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, z dotačního programu „Podpora pro obce, které mají
uzavřenou smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na
území Plzeňského kraje v roce 2020“ na akci „Obec Chotěšov – zajištění pečovatelských
služeb v DPS Chotěšov“ ve výši 61.247,- Kč.
11. žádost slečny Sáry Nehonské, bytem
studentky druhého ročníku
Obchodní akademie v Plzni, o možnost absolvování praxe na Obecním úřadě v Chotěšově
v měsíci květnu 2021.
12. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Roman Hudec, se sídlem Vrchlického 194,
332 14 Chotěšov, IČO: 46814884 na dodávku „Multimediálního vybavení do nové expozice
muzea v konventu kláštera v Chotěšově“ v rámci projektu Záchrana a využití konventu
kláštera v Chotěšově (Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000336) za
nabídkovou cenu 236.781,- Kč bez DPH.
II. Neschvaluje
1. udělení souhlasu s vybudováním dočasného vjezdu na pozemek parc. č. 467/6 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov po dobu realizace stavby na základě žádosti paní Barbory Fišerové,
bytem Macháčkova 17, 318 00 Plzeň.
2. pronájem pozemku parc. č. 549/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
3. odstranění zeleného ostrůvku na pozemku parc.č. 762/23 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov,
z důvodu vybudování vjezdu na pozemek p.č. 142/204 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov,
s možností opětovného projednání po obdržení řádné projektové dokumentace pro
vybudování vjezdu.
III. Bere na vědomí
1. žádost pana Tomáše Reháka, bytem
o pronájem části pozemku
parc. č. 506/1 o výměře 64 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov. Případné projednání této žádosti
proběhne až po jednání s vlastníkem bytového domu č.p. 197 stojícím na daném pozemku o
možnosti případné pozemkové směny.
IV. Ukládá
39/2020 - zveřejnit na úřední desce Obecního úřadu Chotěšov záměr pachtu zemědělských
pozemků v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova, Týnec u Chotěšova, Losina a Mantov a po uplynutí
zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
40/2020 - předložit na VJZO Chotěšov žádost ČRS MO Stod, se sídlem Nový mlýn 173, 333
01 Stod o směnu pozemku ve vlastnictví obce Chotěšov parc. č. 445 o výměře 80350 m ²
v k.ú. Losina, obec Chotěšov za pozemky ve vlastnictví ČRS MO Stod parc. č. 1510 o
výměře 18826 m² a pozemek parc. č. 1523 o výměře 32481 m² vše v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov a úhradou nesouladu výměr o velikosti 29043 m² v neprospěch obce Chotěšov
formou finančního vyrovnání v řádu 4,- Kč/m² pozemku. RO nedoporučuje navrhovanou
směnu pozemků.
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41/2020 - předložit na VJZO Chotěšov žádost manželů Jana a Barbory Čermákových, bytem
o prodej části pozemku parc. č. 1502 o maximální výměře
90 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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