Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 10.6.2019

I. Schvaluje
1. přidělení bytu č.3, na adrese č. p. Plzeňská 206, Chotěšov Marii Šmrhové, trvale
Náhradníkem č. 1 je Lenka Košařová, trvale
Náhradníkem č. 2 je Petr Dandáš, trvale
2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s manžely Arnoštem a
Ilonou Fantišovými, trvale
na uložení inženýrské sítě
kanalizační a vodovodní přípojky k novostavbě RD, k pozemku parc.č. 142/268 v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov, do pozemku parc.č. 738/51 v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve
vlastnictví obce.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společnosti LAKS
Company s.r.o, se sídlem Mantov 190, zastoupené jednatelkou Olesyou Kraynyanskou, na
uložení inženýrské sítě kanalizační přípojky, k pozemku parc.č. 307/5 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, do pozemku parc.č. 317/4 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
4. uzavření a podpis řádné smlouvy o zřízení služebnosti s panem Michalem Zelískou, trvale
na uložení inženýrské sítě kanalizační přípojky k novostavbě RD, k
pozemku parc.č. 463 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, do pozemku PK 458 v k.ú. Losina, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce.
5. ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manželi Petrou a Davidem Beranovými, trvale
k pozemku parc.č. 548/25 v k.ú. Mantov, ve vlastnictví obce Chotěšov,
o výměře 241 m², dohodou ke dni 30.6.2019 s tím, že dojde k vrácení přeplatku poměrné části
nájemného.
6. ukončení nájemní smlouvy s paní Andreou Cingrošovou, trvale
k pozemku parc. č. 548/23 v k.ú. Mantov, ve vlastnictví obce Chotěšov, o výměře
263 m2, dohodou ke dni 30.6.2019 s tím, že dojde k vrácení přeplatku poměrné části
nájemného.
7. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností ČEZ
DISTRIBUCE, a.s., IČO: 24729035, na zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě Zařízení
distribuční soustavy – zemní kabel NN, k pozemku parc.č. 537/1 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, do pozemku parc.č. 537/10 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce.
8. uzavření a podpis darovací smlouvy mezi Spolkem Klášter Chotěšov, se sídlem Plzeňská
88, 332 14 Chotěšov, na straně dárce a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov, na straně obdarovaného, na darování zvonu a příslušenství, které je blíže
specifikováno v darovací smlouvě, za celkovou pořizovací cenu v hodnotě 168.356,- Kč.
9. přijetí nabídky, uzavření a podpis smlouvy se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD oblast Domažlice, se sídlem Cihlářská 511, 344 23
Domažlice na stavební akci „ Oprava chodníku Mantov“ za nabídkovou cenu 433.471,55 Kč
bez DPH.
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10. uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 1/19 mezi smluvními stranami POKORNÝ Zdeněk, se sídlem
Nad údolím 13, 326 00 Plzeň, IČ 14689243, na straně jedné jako zhotovitel a Obcí Chotěšov, se
sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na straně druhé jako objednatel. Předmětem této smlouvy je
provedení díla „Klášter Chotěšov – hospodářská budova č.p. 169 stavební úpravy krovu a střechy“
v areálu kláštera v Chotěšově. Termín plnění díla je červen 2019 až 20. prosinec 2019 a cena díla je
4.496.906,71 Kč vč. DPH. Tato zakázka je zadána v souladu s platnými Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.b) odstraňování
bezprostředních následků havarijních stavů.
11. uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 2/19 mezi smluvními stranami POKORNÝ Zdeněk, se

sídlem Nad údolím 13, 326 00 Plzeň, IČ 14689243, na straně jedné jako zhotovitel a Obcí
Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, na straně druhé jako objednatel.
Předmětem této smlouvy je provedení díla „NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově –
stavební úpravy krovu a obnova střešního pláště SV křídla konventu“ v areálu kláštera
v Chotěšově. Termín plnění díla je srpen 2019 až 20.říjen 2019 a cena díla je 1.334.742,78 Kč
vč. DPH. Tato zakázka je zadána v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.c) navazující zakázka.
12. uzavření dohod o provedení práce v souladu s projektem „ Obnova kapitulní síně konventu
kláštera Chotěšov“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního projektu pod číslem
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007623, se členy projektového týmu: Ekonomka projektu – Jana
Klášterková a Vedoucí projektového týmu – Filip Hrubý, s tím, že odměny členů týmů jsou z 95%
hrazeny z dotace IROP přes MAS Radbuza. 5% z těchto odměn hradí obec.
13. Interní směrnici obce Chotěšov o zpracování osobních údajů.

14. zapůjčení dataprojektoru na projekt Letní kino Dobřany, který se bude konat v termínu od
22.7.2019 do 5.8.2019, za poplatek 4.000,- Kč.
15. vydání souhlasu s realizací investiční akce v areálu fotbalového hřiště v Chotěšově
„Umístění skladovacích prostor na tréninkové pomůcky“ s tím, že vypůjčitel fotbalový oddíl
TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517, Chotěšov, bude specifikovat polohu umístění
stavby.
16. podpis dohody o uznání dluhu a o splátkách s panem Josefem Schambergerem, trvale
, za výstavbu plotu mezi pozemkem v majetku jmenovaného a
areálem Hasičské zbrojnice v Chotěšově, se splátkou 2.500,- Kč za měsíc po dobu 10-ti
měsíců počínaje měsícem červencem 2019.
17. převod finanční částky ve výši 1.000,- Kč na účet 115-9528350237/0100, na základě
žádosti předsedy Svazu měst a obcí České republiky pana Františka Lukla na podporu sbírky
pro pozůstalé po panu Rudolfu Štosovi, místostarostovi obce Dražůvky, který byl zastřelen při
výkonu veřejné.
18. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč, na základě žádosti ředitelky CPTS
Zbůch paní magistry Dagmar Terelmešové o finanční příspěvek, na pořádání oslav 50-ti let od
založení zařízení.
19. žádost příspěvkové organizace MŠ Chotěšov o možnost použití částky 30.353,31 Kč
z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření z minulých let na část úhrady za
výměnu vypínačů, zásuvek a částečnou opravu elektrického rozvodu provedené firmou JaK
systém s.r.o. v celkové výši prací 70.321,26 Kč.
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II.Neschvaluje
1. nákup originálu obrazu Malá chůva od Julese Ruinarta de Brimont, malíře působícího
koncem 19.stol v Chotěšově, za nabídkovou cenu 130.000,- Kč.
2. poskytnutí finančního příspěvku na základě žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČO: 479 22 281, na
činnost spolku.
III. Bere na vědomí
1. protokol o výsledku průběžné kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství,
mládeže a sportu, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, u příspěvkové organizace Základní
škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace.
2. záznam o kontrole Finančního výboru ZO, ze dne 17.4.2019 se zaměřením na
Veřejnoprávní smlouvy za rok 2018.
3. protokol o Kontrole hospodaření obce za rok 2018.
4. informaci paní Miroslavy Seerové, referentka 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) z osobních
daňových účtů, v celkové výši 18.882,- Kč.
5. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13.5.2019.
IV. Ukládá
15/2019 - zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc.č. 548/25 v k.ú. Mantov o výměře 241 m²
na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO k opětovnému
projednání.
Termín: 6-7/2019
Odpovídá: místostarosta
16/2019 - zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc.č. 548/23 v k.ú. Mantov, ve vlastnictví
obce o výměře 263 m² a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit RO k opětovnému
projednání.
Termín: 6-7/2019
Odpovídá: místostarosta
17/2019 - vypůjčiteli areálu fotbalového hřiště v Chotěšově, TJ Chotěšov, z.s., se sídlem
Máchova 517, Chotěšov, blíže specifikovat požadavky na realizaci akce „Projekt na
modernizaci kabin v areálu fotbalového hřiště“.
Termín: 6-7/2019

Odpovídá: místostarosta

18/2019 - vypůjčiteli areálu fotbalového hřiště v Chotěšově, TJ Chotěšov, z.s., se sídlem
Máchova 517, Chotěšov, blíže specifikovat požadavky na realizaci akce „Modernizace
dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště“.
Termín: 6-7/2019

Odpovídá: místostarosta
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Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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