Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 22.3.2021
I. Schvaluje
1. přidělení bytu č.19, na adrese Plzeňská 190, Chotěšov Marii Smačkové,
Náhradníkem č. 1 je Stanislav Michal, Havlíčkova 109, Chotěšov. Náhradníkem č.
2 je Petr Milička, Hoříkovice 2. Náhradníkem č. 3 Ondřej Bryndzák, Plzeňská 190, Chotěšov.
Výše nájmu je stanovena na 100,- Kč/m²/měsíc.
2. přidělení bytu č.14 v DPS, na adrese Plzeňská 650, Chotěšov Marii Klírové,
Náhradníkem č. 1 je Václav Fryč,
Náhradníkem č. 2
je Karel Himmel,
.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností Watecom s.r.o., se sídlem
Severní 60, 301 00 Plzeň, IČO: 27200175 v zastoupení společnosti CETIN, a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na stavební akci WTTx9 NT 9 P PJCHT OK (posílení připojení obecního
úřadu v Chotěšově v Plzeňské ulici č.p. 88 optickým kabelem 24 vl. z ústředny CETINU
v Dobřanské ul. č.p. 639). Stavbou budou zasaženy obecní pozemky parc.č. 738/8 a parc.č.
6/48/20 v k.ú. Chotěšov.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností Bořík B + B elektro s.r.o., se
sídlem Husova 1121, 334 01 Přeštice, IČO: 29104220, v zastoupení společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV12-0017912/1/VB „Chotěšov, PJ, Lesní, parc.č. 512/3 - kNN“, uložení zemního kabelového
vedení NN, do obecních pozemků parc.č. 28/20 v v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
5. připojení pozemku parc. č. 1502/2 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví manželů
Jana a Barbory Čermákových, trvale
k bezejmenné
pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 1502/1 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve vlastnictví
obce, dle doložené projektové dokumentace.
6. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Heřmanem, bytem
na byt č. 15 na adrese Plzeňská 190, Chotěšov 332 14. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1.4.2021 do 31.12.2021 s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou
nájemného ve výši 59,- Kč/m²/měsíc.
7. zařazení paní Anny Fantišové, bytem
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

8. ukončení nájemní smlouvy se společností BEL SYSTEMS s.r.o., se sídlem Berlínská
1491/9, Praha – Hostivař 102 00, IČO: 24194930 na pronájem 5 ks sloupů veřejného
osvětlení pro účely umístění 5 ks reklamních tabulí o rozměrech 33 cm x 135 cm dohodou, ke
dni 31.3.2021.
9. uzavření a podpis nájemní smlouvy se společností BEL SOLUTIONS s.r.o., se sídlem
Mantov 190, Stod 333 01, IČO: 04806531 na pronájem 5 ks sloupů veřejného osvětlení pro
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účely umístění 5 ks reklamních tabulí o rozměrech 33 cm x 135 cm. Smlouva se uzavírá od
1.4.2021, s tříměsíční výpovědní lhůtou a platbou nájemného ve výši 500,- Kč/rok/1 ks
reklamní cedule.
10. vydání souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks Javor mléč na pozemku

parc.č.st. 288 v k.ú. Chotěšov a s tím spojené snížení administrativní hodnoty dotčených
pozemků.

11. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 – Příspěvek na opravy menšího rozsahu u
cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“ na akci „Oprava
AdBlue na vozidle CAS Tatra SDH Chotěšov“.
12. udělení souhlasu vlastníka nemovité stavby pro Spolek Klášter Chotěšov s realizací
projektu „Dokončení opravy výmalby interiéru presbytáře“ v objektu č.p. 1 v k.ú. Chotěšov,
v majetku obce Chotěšov.
13. uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč na akci „Dokončení
opravy výmalby interiéru presbytáře“.
14. stanovení data pro podání Individuálních žádostí na činnost a projekty spolků v roce 2021
a to do 30.6.2021.
15. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora vybudování a modernizace
sportovišť v roce 2021“ na akci „Stavba víceúčelové hřiště na tenis, volejbal a nohejbal“ na
pozemku parc.č. 446/3.
16. uzavření a podpis Smlouvy o právu provést stavbu mezi TJ Chotěšov, z.s., se sídlem
Máchova 517, 332 14 Chotěšov, IČO: 00478369, na straně stavebníka a Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, na straně vlastníka pozemku.
Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Víceúčelové hřiště na tenis,
volejbal a nohejbal“ na pozemku parc.č. 446/3.
17. podpis Dodatku č.6 ke smlouvě o poskytování služeb č.3591000882 a přílohy č.1 Ceník
poskytovaných služeb č.3591000882 uzavřené mezi obcí Chotěšov a obchodní společností
Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň s platností
od 15.3.2021.
18. prodej svěřeného majetku příspěvkové organizaci ZŠ Chotěšov rekordéru NVR Zoneway
6116F inventární číslo 2017002.
19. zápis z 3. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2021, konaného dne
25.2.2021 v Dobřanech.
II. Bere na vědomí
1. žádost pana Jiřího Šafra, trvale
výměře 1096 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
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o prodej pozemku parc. č. 1446 o

2. informaci Ministerstva kultury České republiky o předběžném přiznání příspěvku ve výši
1.400.000,- Kč z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2021 na pokračování
opravu střechy prelatury a hospodářské budovy kláštera premonstrátek v Chotěšově.
3. Rozhodnutí č. 03402011 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR formou dotace ve výši 2.958.000,- Kč, tj. 80% z celkových uznatelných nákladů
na stavební akci „Vodovodní přivaděč Mantov – Losina s odběrným místem k.ú. Losina,
Chotěšov, okres Plzeň – jih“ v rámci Národního programu Životního prostředí.
4. Inspekční zprávu ČJ. ČŠIP – 70/21 – P a Protokol o kontrole ČJ. ČŠIP – 70/21 – P České
školní inspekce – Plzeňský inspektorát v příspěvkové organizaci Mateřská škola Chotěšov
uskutečněné ve dnech 2.2.2021 – 3.2.2021.
5. nabídku Fondu malých projektů v Euroregionu Labe na čerpání finančních prostředků pro
česko-německé přeshraniční projekty v oblasti vydávání dvojjazyčných publikací,
informačních systému, prezentací a setkávacích projektů v digitální sféře.
III. Ukládá
10/2021 – předložit na VJZO Chotěšov záměr majetkového převodu domu č.p. 54 v k.ú.
Týnec u Chotěšova, v majetku obce na základě žádosti paní Sabiny Kiewegové.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
11/2021 - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 190/1 o výměře 90 m² v k.ú.
Losina, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po uplynutí zákonné lhůty pro
zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 3-5/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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