Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 20.4.2020
I. Schvaluje
1. zařazení
bytu.

do seznamu žadatelů o pronájem obecního

2. uzavření a podpis Dodatku č. 1 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,
IČO: 886968122 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov.
3. uzavření a podpis Dodatku č. 1 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
,
IČO: 05447003 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov.
4. uzavření a podpis smlouvy se společností PONTEX s.r.o., se sídlem Bezová 1658, Praha,
zastoupené panem Ing. Martinem Havlíkem, na vypracování dokumentace pro stavební řízení
pro realizaci akce s názvem „Lávka přes řeku Radbuzu v Chotěšově“ za nabídkovou cenu
298.000,- 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.
5. přechod ze standardizovaného balíčku služeb Standard na balíček Basic v rámci Smlouvy o
poskytování právních služeb mezi advokátní kanceláří - KVB advokátní kancelář s.r.o., se
sídlem Teplého 2786, Pardubice a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov. Balíček
Basic obsahuje 5 hodin/měsíc v sazbě 1.790,- Kč/hodina, celkem pak 8.950,- Kč/měsíc.
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334
01 Radkovice, IČO: 04080190, zastoupené panem Michalem Jánským, na akci „Úprava a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Chotěšov ulice M. Škardové a Havlíčkovy “,za
nabídkovou cenu 61.834,39 Kč bez DPH.
7. uzavření a podpis smlouvy se společností Brik Pal s.r.o., se sídlem Chotěšov, nám. 1. máje
76 na dodávku stavby „Pergola u rybníku Sakta – Chotěšov“ za nabídkovou cenu 111.420,Kč bez DPH.
8. dočasného uložení zeminy (sediment ze dna rybníku s certifikací o nezávadnosti) na
pozemku parc. č. 51/3 v k.ú. Chotěšov, ve vlastnictví obce Chotěšov.
9. udělení souhlasu příspěvkové organizaci MŠ Chotěšov o možnost použití částky 68.632,Kč z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření z minulých let na pořízení
zahradních prvků pro pohybové a vzdělávací činnosti – skákací panák a housenka (faktura
FP-2020-116).
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10. předložené vyúčtování Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
paní Lenka Šeflová, předkládá přehled vyúčtování poskytnutých služeb za rok 2019. V
období leden až prosinec 2019 činily příjmy celkem 951.636,00 Kč, z toho byla částka
34.746,47 Kč přeplatek z minulého období a částka 173.771,00 Kč příspěvek objednatele
(obce Chotěšov); výdaje činili celkem 791.686,27 Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady ve výši
159.949,73 Kč bude převeden jako záloha na další účetní období.
11. uzavření a podpis Dodatku č.8 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby č. 34/08 ze dne 13.6.2008 s účinností 1.7.2008 uzavřené mezi Centrem
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, se sídlem Partyzánská 519, Město
Touškov a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov. Dodatkem je doplněn článek I.
této smlouvy.
12. podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem
Škroupova 18, Plzeň, o dotaci z dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenou
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské
služby na území Plzeňského kraje v roce 2020“. RO schvaluje podání žádosti o dotaci.
13. termínu pro konání 10. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 29.4.2020 od 17:00
hodin v sále Národního domu Chotěšov na adrese OPV 313, Chotěšov 332 14.
II. Bere na vědomí
1. informaci ředitelky příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní Jaroslavy Weberové o
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve výši 266,- Kč/měsíc
za období března školního roku 2019/2020, výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí se
zdravotním postižením je pro dané období upravena na částku 177,- Kč/měsíc.
2. zápis z jednání kontrolního výboru ze 2.3.2020. Členové KV se seznámili s usnesením RO
ze dne 31.1.2020 –10.2.2020, zejména se zaměřením na ukládací část. Dále pak členové KV
provedli kontrolu všech dosud nesplněných usnesení RO Chotěšov. RO bere zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 3.2.2020 na vědomí.
III. Jmenuje
1. členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Chotěšov. Předseda komise p.
Daniel Koláček (za zřizovatele), členové komise: p. Pavel Malina (za zřizovatele), Mgr.
Veronika Šimonová (za Krajský úřad Plzeňského kraje), Mgr. Jiří Loritz (nominován ČŠI ředitel Základní školy Nýřany), Mgr. Lukáš Vlček (nominován ČŠI – ředitel Krajského centra
vzdělávání a jazykové školy, Plzeň), Mgr. Jitka Křížková, MBA (školní inspektorka
Plzeňského inspektorátu České školní inspekce), Mgr. František Halada (za zástupce
pedagogických pracovníků ZŠ Chotěšov), Mgr. Miroslav Sedláček (za školskou radu).
IV. Pověřuje
1. paní Miloslavu Kantovou tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola
Chotěšov.
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V. Ukládá
11/2020 - předložit nabídku úplatného převodu pozemků v k.ú. Mantov, k. ú. Chotěšov a k.ú.
Losina v majetku společnosti SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s., se sídlem
Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
12/2020 - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 518/2 o výměře 5 m² v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění následně předložit RO ke stanovení podmínek.
Termín: 4-5/2020
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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