Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 8.2.2021
I. Schvaluje
1. zrušení trvalého pobytu z moci úřední paní Zdeňce Hulínské na adrese

2. zařazení paní Zdeňky Hulínské, bytem
obecního bytu.

do seznamu žadatelů o pronájem

3. uzavření a podpis Dohody o užívání bytu bez platnosti nájemní smlouvy s panem Petrem
Černým, trvale
k bytu č.1, Mantov 40, Chotěšov. Dohoda se uzavírá
na dobu určitou od 1.1.2021 do 7.2.2021 s platbou poplatků ve výši předepsaného nájemného
a služeb spojených s užíváním bytu.
4. uzavření a podpis nájemní smlouvy s panem Petrem Černým,
na užívání bytu č. 1 Mantov 40, obec Chotěšov ve vlastnictví obce. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou od 8.2.2021 do 30.6.2021, s tříměsíční výpovědní lhůtou a platbou nájemného ve
výši 41,- Kč/m².
5. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí žádost společnosti Bořík B + B elektro
s.r.o., IČO: 29104220, se sídlem Husova 1121, 334 01 Přeštice v zastoupení společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV12-0017323/1/VB, Chotěšov, PJ, Lesní, parc.č. 21/1 – kNN uložení zemního kabelového
vedení NN, do obecního pozemku parc.č. 28/20 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
6. přidělení bezbariérového bytu č.13 v DPS o velikosti 28,34 m² na adrese Plzeňská 650,
Chotěšov Olze Fišerové,
. Náhradníky jsou: 1. Václav Fryč,
; 2. Eva Kolářová,
; 3. Kateřina Kasalová,
7. uzavření a podpis Dohody o skončení nájmu k bytu č.3, Mantov 40 s paní Annou
Zábranovou, trvale
8. zařazení pana Václava Janova ml., bytem
žadatelů o pronájem obecního bytu.

do seznamu

9. zařazení pana Stanislava Michala, bytem
pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů o

10. prodej Smykového nakladače UNC 060 v majetku obce Chotěšov panu Josefu Nekolovi,
za nabídkovou cenu 210.000,- Kč.
11. prodej stavební buňky v majetku obce Chotěšov stojící v areálu sběrného dvora v obci
Mantov panu Janu Šmrhovi za nabídkovou cenu 36.500,- Kč.
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12. vydání souhlasu ke kácení dřeviny rostoucí mimo les – 10 ks Douglaska tisolistá a s tím

spojené snížení administrativní hodnoty pozemku parc. č. 468/6 v k.ú. Chotěšov.

13. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti Západočeská lesní s.r.o., se sídlem
Klatovská tř. 1556/89, 301 00 Plzeň, IČO: 035 53 281 na pokácení 10 ks douglasky tisolisté
rostoucích na urnovém háji v Chotěšov, včetně úklidu klestu a rozřezání kmenů za
nabídkovou cenu 28.800,- Kč bez DPH.
14. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností GPlus s.r.o., IČO: 45537691, se sídlem
533 51 Pardubice, Gen. Svobody 116 na zpracování a umístění projektu aplikace GObec
s následným obsahem mapových vrstev a zásuvnými moduly na serveru na adrese
www.goobec.cz/chotesov-u-plzne za nabídkovou cenu 0,- Kč za vytvoření projektu a platbou
ve výši 2.500,- Kč bez DPH/měsíc za provoz aplikace s platbou ve čtvrtletních intervalech
zpětně za dané čtvrtletí.
15. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO: 247 29 035 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská
88, 332 14 Chotěšov IČO: 00256706 o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce
elektrické energie na stavbu Úzká 3.
16. uzavření a podpis smlouvy s firmou Marek Hulinský, se sídlem Týnecká 681, IČO:
02184591, na akci „Rekonstrukce bytu č. 19 Plzeňská 190, Chotěšov“, za nabídkovou cenu
186.301,- Kč bez DPH.
17. udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky v objektu č.p. 679 v areálu kláštera
premonstrátek v Chotěšově zaměstnanci ústavu panu Tomáši Andreasovi.
18. uzavření provozu MŠ Chotěšov po dobu letních prázdnin od 26.7.2021 do 31.8.2021.
II. Ukládá
3/2021 - předložit na program VJZO Chotěšov žádost paní Marcely Hofmanové , bytem
, majitelky pozemku parc. č. 1533 o výměře 4403 m² v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov o zařazení předmětného pozemku do územního plánu obce Chotěšov
pro k.ú. Mantov jako plochy určené k zastavění stavbami pro bydlení.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
4/2021 - prověřit postup ve věci vybudování prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu,
podání žádosti a investorství na základě žádosti pana Michala Tillera, bytem
v zastoupení projekční kanceláře ZAKRA s.r.o. se sídlem Sokolovská
784/41, 323 00 Plzeň, IČO: 08064458 o podpis smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uložení vodovodní a kanalizační přípojky a prodloužení řadů k pozemku parc. č. st. 985 v k.ú.
Chotěšov do obecního pozemku parc. č. 221/23 v k.ú. Chotěšov.
Termín: 2-4/2021
Odpovídá: místostarosta
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5/2021 – předložit na VJZO nabídku daru pozemku parc. č. 692/33 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov o výměře 26 m² ve vlastnictví pana Jaroslava Matouška, bytem
Jedná se o dodatečně oddělený pozemek nacházející se pod chodníkem na
Plzeňské ulici.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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