Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 24.5.2021
I. Schvaluje
1. zařazení paní Sabriny Bartoňové, bytem
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

2. uzavření a podpis Dohody o ukončení pachtovní smlouvy uzavřené mezi Jaroslavou
Slunčíkovou, bytem
a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332
14 Chotěšov na pronájem pozemku par. č. 1446 o výměře 1096 m² v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov. Dohoda se uzavírá ke dni 31.5.2021.
3. ukončení nájemní smlouvy MUDr. Jitkou Klemperovou, se sídlem Klostermannova 438,
332 14 Chotěšov, IČO: 48333891, k nebytovým prostorům č. 3, umístěných ve 3. nadzemním
podlaží budovy č.p.88 na Plzeňské ulici, 332 14 Chotěšov, dohodou ke dni 30.9.2021.
4. uzavření a podpis Dodatku č.4 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fénix č. F-10-01191 uzavřené mezi společností Asseco
Solutions, a.s., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha, na straně jedné jako zhotovitel a Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, Chotěšov, na straně druhé jako objednatel. Dodatkem č. 4
se upravuje rozsah modulů, k nimž bude zhotovitelem poskytována provozní podpora a výše
finančního plnění.
5. uzavření a podpis Smlouvy o dílo se společnosti Plzeňský lesoprojekt, a.s. se sídlem nám.
Generála Píky, 8, 326 00 Plzeň, IČO: 25202448 na zpracování Lesního hospodářského plánu
pro lesní hospodářský celek Obecní lesy Chotěšov s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032.
Cena za dílo je stanovena ve výši 490,- Kč/ha lesní půdy bez DPH. Celková předběžná cena
je stanovena na 113.190,- Kč bez DPH.
6. přijetí nabídky dle soupisu provedených prací od firmy EDUARD MOLEK
AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, se sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na
základě uskutečněného požadavku na akci „Úprava sběrného dvoru Mantov a části
hospodářského dvoru v areálu kláštera premonstrátek v Chotěšově v termínu od 16.4.2021 do
11.5.2021“ za nabídkovou cenu 186.135,- Kč bez DPH.
7. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti PAŠEK Autoservis s.r.o., se sídlem
Rybnice 155, 331 51 Kaznějov na akci „Oprava nefunkční jednotky AdBlue na požárním
vozidle Tatra 815“ za předpokládanou cenu 120.542,- Kč bez DPH.
8. pravidelný odběr železného šrotu ze sběrného dvora Mantov, obec Chotěšov Sborem
dobrovolných hasičů SDH Chotěšov, se sídlem U zbrojnice 70, 332 14 Chotěšov, za účelem
finanční podpory na zajištění aktivit kroužku mladých hasičů v Chotěšově.
9. udělení souhlasného vyjádření k žádosti centra pro seniory Clementas Janovice, s.r.o., se
sídlem Rozvojová zóna 504, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO: 073 42 802 o poskytnutí
podpory v podobě souhlasného vyjádření obce Chotěšov se začleněním centra pro seniory
Clementas Janovice, s.r.o. na seznam poskytovatelů sociálních služeb Plzeňského kraje.

1

II. Neschvaluje
1. přijetí cenové nabídky společnosti Bekr Mapy na využití inzertních ploch a prezentaci obce
v rámci projektu Turistického cykloprůvodce po Plzeňském kraji a mobilní aplikaci Na kole i
pěšky, dle přiloženého nabídkového listu.
III. Bere na vědomí
1. informaci paní Miroslavy Seerové, referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna, pokladna,
o odpisu přeplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 z osobních daňových účtů
poplatníků v celkové výši 1.298,- Kč, na základě ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění předpisů a na základě ust. §155, odst. 7 daňového řádu. Přeplatek zaniká a stává
se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval.
2. Protokol o kontrole projektu „Stezka kolem Křížového vrchu – dokončení vycházkového
okruhu, Obec Chotěšov“ č. 0100091623 vydaný Státním zemědělským intervenčním fondem,
se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
IV. Ukládá
22/2021 - zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor bývalé školy č.p. 54, které jsou
součástí st.parc.č. 67 o výměře 373 m², pozemek stp.č. 67 o výměře 1200 m², pozemek parc.
č. 25/4 o výměře 289 m², pozemek parc. č. 25/5 o výměře 70 m² a pozemek 25/6 o výměře
157 m² vše v k.ú. Týnec u Chotěšova, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po
zákonem stanovené lhůtě pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 5-7/2021

Odpovídá: místostarosta

23/2021 - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1519 o výměře 581 m² v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov, na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění předat
RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 5-7/2021

Odpovídá: místostarosta

24/2021 - zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 153 o výměře 8 m² v k.ú. Mantov,
obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
předat záležitost k projednání na VJZO Chotěšov.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

25/2021 - předat na VJZO Chotěšov společnou žádost paní Šárky Páralové a paní Andrey
Dubecké, bytem
o směnu pozemků v k.ú. Mantov. Žadatelky navrhují směnu
pozemku parc. č. 528/1 o výměře 409 m² v k.ú. Mantov, obec Chotěšov v osobním vlastnictví
za část pozemku parc. č. 1464 o téže výměře v k.ú. Mantov, obec Chotěšov ve vlastnictví
obce. RO směnu výše uvedených pozemků nedoporučuje.
Termín: VJZO

Odpovídá: starosta

2

26/2021 - zveřejnit záměr pronájmu prostor pro podnikání č.3 ve 3 NP budovy č.p. 88,
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov vedené v KN jako objekt občanské vybavenosti na pozemku
parc. č. 78 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem
stanovené lhůtě pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek.
Termín: 5-7/2021

Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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