Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 6.5.2019

I. Schvaluje
1. zařazení paní Marty Mocpajchlové, trvale
pronájem obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o

2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s.,
IČO: 24729035, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě Zařízení distribuční soustavy –
zemní kabel NN, k pozemku parc.č. 91/2 v k.ú. Hoříkovice, obec Chotěšov, do pozemku
parc.č. 693/5 v k.ú. Hoříkovice, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis řádné smlouvy se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČO: 24729035,
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě Zařízení distribuční soustavy – zemní kabel NN,
k pozemku parc.č 548/29 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, do pozemku parc.č. 537/10 a
pozemku parc.č. 537/7 vše v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
4. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s.,
IČO: 24729035, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě Zařízení distribuční soustavy –
zemní kabel NN, k pozemku parc.č. 91/2 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, do pozemku parc.č.
1224/1 a pozemku parc.č. 1240/29 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. Na základě hodnocení došlých nabídek vyloučení účastníka výběrového řízení společnosti
VIDA GROUP s.r.o., U Školky 355/19, 326 00 Plzeň – Koterov, s ohledem na oceněný jiný
rozpočet a uzavření a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem akce, kterou je společnost DBETON s.r.o., Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň, která se umístila jako druhá v pořadí.
6. přidělení dotačních prostředků v upravené výši a podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z vyhlášeného Grantového dotačního programu obce Chotěšov na rok 2019, s tím, že byl vyřazen
žadatel Hospic svatého Lazara z důvodů nesplnění podmínek Grantového dotačního programu obce
Chotěšov.

náklady akce

požadováno

poskytnutá dotace

OSPV Chotěšov z.s.

28.400-Kč

18.000,-Kč

18.000,-Kč

Spolek Klášter Chotěšov

37.000,-Kč

18.500,-Kč

18.500,-Kč

Myslivecký spolek Mantov-Losina

18.549,-Kč

13.000,-Kč

13.000,-Kč

Spolek májovníků Chotěšov

16.000,-Kč

10.000,-Kč

10.000,-Kč

Lubomír Šimek

53.000,-Kč

19.000,-Kč

19.000,-Kč

Správa kláštera premonstrátek

16.000,- Kč

12.000,-Kč

12.000,-Kč

1.250.000,-Kč

27.000,-Kč

0,-Kč

Organizace

Hospic svatého Lazara
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7. uzavření a podpis smlouvy mezi smluvními stranami Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská
88, Chotěšov, na straně jedné jako pořadatel a hudební skupinou X-COVER, se sídlem Ke sv.
Jiří 1191/34, Plzeň 312 00, IČO: 05544343, zastoupené panem Tomášem Mouřencem, na
straně druhé jako umělec, jejímž závazkem je realizace uměleckého vystoupení v délce cca.
90 minut v rámci akce Chotěšovský festival vína 2019, pořádané dne 8.5.2019. Cena za toto
vystoupení je 19.400,- Kč bez DPH.
8. udělení souhlasu s realizací projektu „Znovuobnovení průchodu do objektu prelatury
kláštera v Chotěšově“.
9. uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč na akci
„Znovuobnovení průchodu do objektu prelatury kláštera v Chotěšově“.
10. udělení výjimky společnosti STEMONTS JS, s.r.o., se sídlem Hřbitovní 281, 346 01
Horšovský Týn, IČ: 27971589, zastoupená panem Jiřím Steinbergerem, dle pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – v souladu s článkem III/1.d) (o vyjmutí
zakázky z působnosti této směrnice na základě předchozí písemné výjimky udělené
zadavatelem) na stavební práce s názvem „Hoříkovice – rekonstrukce veřejného osvětlení“.
11. uzavření a podpis smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, Chotěšov, na straně jedné jako objednavatel a firmou STEMONTS JS, s.r.o., se
sídlem Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 27971589, zastoupené panem Jiřím
Steinbergerem, na straně druhé jako zhotovitel, jejímž předmětem je provedení stavby
„Hoříkovice – rekonstrukce veřejného osvětlení“.
12. zastoupení obce Chotěšov na XVII. Sněmu měst a obcí ČR obcí Neuměř, Plzeňský kraj,
IČ: 00572331.
13. vyplacení mimořádné odměny ve výši
Kč ředitelce příspěvkové organizace MŠ
Chotěšov paní Jaroslavě Weberové za aktivní přístup k činnostem spojeným s vedením
mateřské školy.
14. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-3/2019.
15. hospodářský výsledek MŠ Chotěšov za období 1-3/2019.
16. 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 2019“.
II. Neschvaluje
1. pořízení nového systému klimatizace na základě žádosti ZKD Plzeň, nájemce prostor
k podnikání - provozovny COOP, v domě č.p. 434 na Plzeňské ulici ve vlastnictví obce
Chotěšov.
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2. poskytnutí finanční podpory na provoz Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha, na
zajištění provozu a činnosti v roce 2019.

III. Bere na vědomí
1. informaci o odepsání přeplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2011 a 2012
z osobních daňových účtů poplatníků v celkové výši 6.059,- Kč, dle 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. informaci předsedy grantové komise Ing. Oty Wizovského o vyhodnocení Grantového dotačního
programu obce Chotěšov na rok 2019.

3. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.4.2019.
4. protokol o kontrole na místě projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní
prostředí „Rekonstrukce ÚV a připojení nového vodního zdroje Chotěšov“, vydaný Státním
fondem životního prostředí České republiky, Odbor veřejnoprávních kontrol odd. 1 se sídlem
Kaplanova 1931/1, Praha 11, dle ustanovení § 8a (§8/§9) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě. Kontrolou nebyly zjištěny žádné vážnější nedostatky.
5. protokol o kontrole České inspekce životního prostředí o provedení kontroly nakládání
s odpady podle zákona na správním území obce Chotěšov ze dne 3.5.2019. Ze zjištěných
skutečností vyplívá, že obec Chotěšov při nakládání s odpady koná v mezích zákona.

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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