Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 8.8.2022
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s panem Jakubem Hřebcem, bytem
o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě, vodovodní a
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 221/5 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov do obecních
pozemků parc. č. 744/5, parc. č. 744/2 a parc. č. 744/4 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov.
2. uzavření a podpis smlouvy s paní Jaroslavou Ulčovou, bytem
, na pronájem části pozemku o výměře 8 m ² parc. č. st. 206 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.9.2022, s výpovědní
lhůtou v trvání 3 měsíce a platbou nájemného ve výši 5,- Kč/m²/rok.
3. zařazení paní Marie Mandausové, bytem
žadatelů o pronájem bytu v DPS na adrese Plzeňská 650, 332 14 Chotěšov.

do seznamu

4. ukončení nájemní smlouvy se společností MD ELEKTRONIK spol. s.r.o., se sídlem
Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov, IČO: 453 52 585 uzavřené dne 6.6.2018 na pronájem
prostor pro podnikání v areálu chotěšovského kláštera, které jsou součástí parc. č. st. 4/1
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, specifikovaných: vchodem „B“ a „C“ o celkové výměře
156,56 m² a „skald 3“ o výměře 49,44 m² a to dohodou ke dni 31.8.2022.
5. udělení souhlasu Správě kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú. s podnájmem prostor
určených k podnikání v areálu chotěšovského kláštera, které jsou součástí parc. č. st.
4/1v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov specifikovaných: vchodem „B“ a „C“ o celkové výměře
156,56 m², „sklad 3“ o výměře 49,44 m², „bývalé dílny údržby“ o výměře 127,5 m² a „sklad“
o výměře 34 m², společnosti MD ELEKTRONIK spol. s.r.o., se sídlem Dobřanská 629, 332
14 Chotěšov, IČO: 453 52 585.
6. uzavření a podpis Smlouvy o zpracování osobních údajů při užívání služby Hostovaná
elektronická spisová služba AthenA mezi smluvními stranami Plzeňský kraj, se sídlem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 708 90 366 na straně „zpracovatele“ a obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na straně „správce“.
7. podání žádosti o poskytnutí účelové dotace na „Opravu dílčí části dálkové cyklotrasy č. 3
v úseku Pančava – Metálka v k.ú. Mantov“ ve výši 2.700.000,- Kč z dotačního titulu
Individuální dotace ODSH 2022.
8. pronájem malé tělocvičny dle platného ceníku v budově Obecního úřadu Chotěšov,
Plzeňská 88, paní Šárce Kláskové, bytem
z důvodu provozování
cvičení Tabata. Termín využívání tělocvičny bude domluven s pracovnicí OÚ Chotěšov dle
rozpisu hodin.
9. přijetí nabídky a vystavení objednávky společnosti MAZEPPA s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, Plzeň, IČO: 27187039, na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chotěšov – Mantov – oprava místních
komunikací“ za nabídkovou cenu 13.500,- Kč bez DPH.
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II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti VÁHY – JAS, s.r.o., se sídlem Průmyslová 2194/3a, 568 02
Svitavy, IČO: 259 35 071 na „Provedení kontroly a ověření mostní váhy na sběrném dvoře
v Mantově“ za nabídkovou cenu 47.570,20 Kč bez DPH.
III. Bere na vědomí
1. informaci referentky OÚ Chotěšov na úseku podatelna paní Miroslavy Seerové 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 2013 - 2014, včetně navýšení) v celkové
výši 5.200,- Kč.
2. vyplacení části rozpočtovaných finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce
Chotěšov na rok 2022 ve výši 1.000.000,- Kč na účet zapsaného ústavu Správy kláštera
premonstrátek v Chotěšově (č.ú. 115-2530130207/0100).
IV. Ukládá
16/2022 – předat na VJZO Chotěšov žádost Správy železnic, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234, o vyjádření Obce Chotěšov k nabídce
prodeje části pozemku parc. č. 783/1 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov s tím, že majetkový
převod do vlastnictví obce nedoporučuje.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta
17/2022 – předat na VJZO Chotěšov návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1367/1
o výměře 3078 m² v k. ú. Mantov, obec Chotěšov mezi smluvními stranami Česká republika –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Nové město, Praha 2, IČO: 697 97 111, jako „prodávající“ a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 002 56 706, jako „kupující“ za kupní cenu 2.182.000,Kč.
Termín: VJZO
Odpovídá: starosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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