Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 23.9.2019

I. Schvaluje
1. termín pro konání 6. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 23.10.2019 od 18:00
hodin v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
2. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les a administrativní snížení ceny
pozemku parc. č. st. 61 v k.ú. Mantov, ve vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická
847/8, 405 02 Děčín, IČ: 25229397, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě zemní
kabelové vedení NN, ke zrealizované stavbě RD na pozemku p.č. 691/7 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, do pozemku parc.č. 738/33 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
4. zařazení paní Kateřiny Hromádkové, trvale
obecního bytu.
5. zařazení pana Miloslava Michala, trvale
žadatelů o pronájem obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o pronájem
, do seznamu

6. přidělení bytu č.10, na adrese Plzeňská 190, Chotěšov, panu Miloslavu Michalovi,
Náhradníkem č. 1 je paní Karolína Cihlářová,
Náhradníkem č. 2 je pan Jan Harmáček,
7. uzavření a podpis dodatku č.1 k Nájemní smlouvě ze dne 6.6.2018 uzavřené mezi
společností MD ELEKTRONIK spol. s.r.o., se sídlem Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov, IČ:
45352585, na straně nájemce a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČ:
00256706, na straně pronajímatele, s dobou platnosti od 1.10.2019.
8. uzavření a podpis smlouvy o dílo s firmou DYBS PLZEŇ s.r.o., Prvomájová 39, 322 00
Plzeň, vítězem uskutečněné výzvy obce Chotěšov k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Novostavba části úseku D3 dálkové cyklotrasy CT3“, za
nabídkovou cenu 1.047.446,47 Kč bez DPH.
9. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností NEGEBU s.r.o., K Návsi 183/6, 301 00
Plzeň, IČ: 64360733, vítězem uskutečněné výzvy obce Chotěšov k podání nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově –
restaurování soch“, za nabídkovou cenu 528.300,- Kč bez DPH.
10. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě PERILA TOP s.r.o., se sídlem Slovanská
486, 332 14 Chotěšov, IČ: 280 13 727, na práce mimo původní rozpočet na stavební akci
„Úprava třídy v MŠ Chotěšov“ za nabídkovou cenu 56.099,85 Kč bez DPH.
11. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě PERILA TOP s.r.o., se sídlem Slovanská
486, 332 14 Chotěšov, IČ: 280 13 727, na práce mimo původní rozpočet na stavební akci
„Výměna rozvodů topení v kuchyni MŠ Chotěšov“ za nabídkovou cenu 9.479,- Kč bez DPH.
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12. přijetí dotace a podpis smlouvy o přijetí dotace mezi Plzeňským krajem, se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366, na straně poskytovatele a obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706, na straně příjemce z dotačního
programu „Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019“ na akci
„Obec Chotěšov – zajištění pečovatelských služeb v DPS Chotěšov“ ve výši 35.871,- Kč.
13. podání žádosti na Ministerstvo kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1,
Praha 1, o příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2020 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.
14. nový platový výměr ředitelky MŠ Chotěšov paní Jaroslavy Weberové s platností od
1.9.2019.
15. odepsání nedobytné pohledávky příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov za nezaplacené
učebnice z roku 2017.
16. vyplacení schváleného příspěvku TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517, Chotěšov na
údržbu areálu fotbalového hřiště za rok 2019 ve výši 180.000,- Kč.
17. rozpočtové opatření č.5 ke schválenému rozpočtu obce na rok 2019. Příjmy jsou navýšeny
celkem o 45,00 tis. Kč a výdaje jsou navýšeny o 45,00 tis. Kč.
18. Interní nařízení k provedení inventarizace majetku a závazků, složení inventarizačních komisí a
Plán inventur na rok 2019.

II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti TESLA investiční společnost, a.s. se sídlem Břehová 3, 110 00
Praha 1, na zhodnocení volných finančních prostředků obce prostřednictvím nemovitostního
fondu Realita nemovitostní otevřený fond.
III. Bere na vědomí
1. informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru ekonomického, oddělení
přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, se sídlem Škroupova 18, Plzeň o termínu dílčího
přezkoumání hospodaření ÚSC Chotěšov za rok 2019. Přezkoumání se uskuteční ve dnech od
14.10.2019 do 18.10.2019.
2. zápis o provedené kontrole nákladů vybraných paragrafů a položky 5169 Nákup služeb za
období 1-5/2019 z července a srpna 2019; kontrolu provedli členové finančního výboru ZO
Chotěšov – paní Jaroslava Mathesová, paní Blanka Hejlová, paní Nikola Konopíková, paní
Lucie Křenková a pan Zdeněk Šuster.
3. zápis ze 7. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Dobřanech dne 5.9.2019.
4. informaci paní Miroslavy Seerové, referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna, o vyřazení
daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně navýšení z důvodu
prekluze nedobytného nedoplatku (poplatky za rok 2011, včetně navýšení – část 3) z osobních
daňových účtů.
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5. příkaz České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, oddělení
odpadového hospodářství, se sídlem Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň.
IV. Ukládá
28/2019 - zveřejnění informace na webových stránkách obce o prodeji pozemků v k.ú.
Mantov, které se nepodařilo prodat v předchozí soutěži. Jedná se o pozemek parc.č. 1335
v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, nově vytvořený dle GP č. 452/49/2018 o
výměře 910 m² a soubor pozemků parc.č. 1388 o výměře 244 m², parc.č. 1377 o výměře 390
m² a parc.č. 549/15 o výměře 160 m² - tj. celkem 749 m² v k.ú. Mantov, Obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce, dle GP č. 452/49/2018. Minimální cena za 1/m² je stanovena na 605,- Kč
včetně DPH a kauce je stanovena na 50.000,- Kč.
Termín: 9-10/2019
Odpovídá: starosta
29/2019 - zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu části budovy bez č.p. nebo č.e., objekt
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st. 638 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov,
ve vlastnictví obce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení
podmínek.
Termín: 9-11/2019
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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