Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 26.4.2021
I. Schvaluje
1. zařazení paní Jany Seerové, bytem
bytu.

, do seznamu žadatelů o pronájem obecního

2. zařazení paní Marie Smačkové, bytem
pronájem bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o

3. zařazení paní Marty Mocpajchlové, bytem
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

4. zrušení trvalého pobytu z moci úřední paní Lence Heřmanové, dat. nar.
adrese Plzeňská 190, byt č. 15 Chotěšov.

na

5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Eduardem Molkem, trvale
o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynovodní přípojky
k nemovitosti č.p. 18 v k.ú. Losina v obecním pozemku parc.č. 402/18 v k.ú. Losina, obec
Chotěšov.
6. uzavření a podpis dohody s panem Patrikem Gallivodou o úpravě pozemku parc. č. 1224/1
v k.ú. Mantov. Jedná se o vyhotovení obrub, asfaltové části a části ze zámkové dlažby ke
garáži a novostavbě RD č.p. 212 v k.ú. Mantov.
7. nákup cca. 50-ti tun lomového kamene na opravu erodovaných míst břehu rybníku
Drahoušek. Objednávka materiálu bude provedena u firmy EDUARD MOLEK,
Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov, IČO: 61143626.
8. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.4.2014 mezi Obcí Chotěšov a paní Janou
Vaňkovou (Hricovou), bytem
na pronájem části pozemku (PK) č. 446/3
v k.ú. Chotěšov o výměře 715 m² dohodou ke dni 30.4.2021.
9. nabídky a vystavení objednávky firmě Tomáš Mikuta, se sídlem Havířská 1125, 330 23
Nýřany, IČO: 09237437 na „Odstranění 41 pařezů pomocí pařezové frézy v katastru obcí
Chotěšov, Mantov a Losina“ za nabídkovou cenu 43.335,- Kč bez DPH.
10. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Roman Hudec, se sídlem Vrchlického 194,
332 14 Chotěšov, IČO: 46814884, trvale Vrchlického 194, Chotěšov na dodávku
„Kamerového systému Hikvision 8 CH s rozlišením 8MPX a možností rozšíření – Sběrný
dvůr Chotěšov“ za nabídkovou cenu 77.744,- Kč bez DPH.
11. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23,
334 01 Radkovice, IČO: 04080190, zastoupené panem Michalem Jánským na akci „ZŠ
Chotěšov – obnova veřejného osvětlení“, za nabídkovou cenu 222.690,37 Kč bez DPH.
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12. prominutí dluhu nedoplatku smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč za nedodržení včasného
dodání díla vyplívajícího ze Smlouvy o dílo uzavřené s firmou Ing. Lukáš Kučera, se sídlem
Lochousice 68, PSČ 33023, IČO: 774 71 663, na „Zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a zajištění vyjádření dotčených orgánů na akci Chotěšov – Mantov, chodník
podél komunikace II/230“.
13. přijetí dotace a uzavření a podpis Smlouvy č. 01132021 o poskytnutí účelové dotace
z dotačního titulu 2020 Podpora les v PK v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa
v PK 2017 + uzavřené mezi Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO:
70890366na straně poskytovatele a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov,
IČO: 00256706 na straně příjemce. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace
na zřizování nových oplocenek v rozsahu 2061 m² na lesním majetku uvedeném v žádosti o
dotace reg. č. 50PL000079 ve výši 100.989,- Kč.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti HAVING SERVIS s.r.o., se sídlem
Sicherova 1652/7, 198 00 Praha 9, IČO: 06703259, na zpracování výběrového řízení (ZMR) k
projektu „Vodovodní přivaděč Mantov – Losina s odběrným místem“ podávaného do výzvy
2/2018, financované ze zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci Národního
programu Životní prostředí. Odměna za zpracování výběrového řízení činí 25.000,- Kč bez
DPH.
15. podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem
Škroupova 18, Plzeň, 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 2021“.
16. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu „PSOV PK 2021 –
Projekty obcí“ na akci „Hoříkovice – obnova kamenného podstavce s navrácením sochy sv.
Jana Nepomuckého“ ve výši 100.000,- Kč.
17. vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní
Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením mateřské školy
v navržené výši.
II. Neschvaluje
1. zařazení pana Karla Šindelky, bytem
bytu.

do seznamu žadatelů o pronájem obecního

III. Ukládá
16/2021 – předložit k projednání na VJZO Chotěšov informaci ŘSD ČR o plánované přeložce
silnice I/26 do nové trasy a s tím navazující změnu majetkových poměrů některých stávajících
úseků komunikací. V katastrálním území obce Chotěšov se jedná o část silnice III/0266 a
III/20311 vedoucích do obce Týnec u Chotěšova a Hoříkovice u Chotěšova, které mají dle
návrhu po výstavbě přeložky silnice I/26 přejít do majetku obce.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
17/2021 - zajistit cenovou nabídku na zhotovení cca 40 metrů oplocení z betonového
prefabrikátu mezi areálem zahrady Národního domu v Chotěšově a pozemkem parc.č.
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142/214 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov v majetku paní Dagmar Musilové, trvale
Termín: 4-5/2021

Odpovídá: místostarosta

18/2021 - vyhotovit nový geometrický plán rozdělení pozemků parc. č. 2/4, parc. č. 870 a
parc. č 72/2 vše v k.ú. Hoříkovice, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce dle varianty č. 3 a
následné uveřejnění záměru prodeje dvou nově vzniklých pozemků na úřední desce OÚ
Chotěšov.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
19/2021 - zaslat vedení Stodské nemocnice a.s. požadavek obce na úplné zachování provozu
ordinace PLDD v Chotěšově v aktuálním rozsahu.
Termín: 4-5/2021
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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