Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 18.2.2019

I. Schvaluje
1. zřízení Komise pro životní prostředí.
2. zařazení pana Tomáše Kastnera, trvale
obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o pronájem

3. uzavření objednávky se společností ODPADOVÁ PORADENSKÁ, s.r.o., se sídlem
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, na zpracování vyhodnocení plánu odpadové hospodářství
obce Chotěšov za rok 2018 za nabídkovou cenu 11.500,- bez DPH.
4. uzavření a podpis dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi
Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha,
IČO: 48113981 a obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 33214 Chotěšov, IČO: 00256706 na
akci Stezka kolem Křížového vrchu.
5. uzavření a podpis příkazní smlouvy se Správou kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.,
zastoupené Bc. Filipem Hrubým, jejímž předmětem je vykonávání správy nemovitého i
movitého majetku pořízeného při realizaci projektu s názvem „Záchrana a využití konventu
kláštera v Chotěšově“ (č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000336).
6. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě TOUŠ PROJEKT s.r.o., se sídlem Krátká
765, 330 12 Horní Bříza, IČO: 01465481, zastoupené Bc. Janem Toušem, na projektové práce
k akci „Cyklotrasa Mantov – Vstiš“ ve stupni DOS (pro ohlášení stavby), za nabídkovou cenu
58.800,- Kč bez DPH.
7. zrušení výběrového řízení dle článku 10. - Výzvy k podání nabídek, na stavební práce s
názvem „Chotěšov – parkoviště na pozemku 22/1“.
8. udělení výjimky pro výběr zhotovitele 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
„Chotěšov – parkoviště na pozemku 22/1“.
9. uzavření a podpis smlouvy se společností EUROVIA SILBA, a.s., vítězem výběrového
řízení uskutečněné výzvy obce Chotěšov k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Oprava povrchu části mezinárodní cyklotrasy CT3 – úsek
z Mantova do Vstiše“, za nabídkovou cenu 1.146.908,68 Kč bez DPH.
10. ukončení nájemní smlouvy na sloup veřejného osvětlení na křižovatce ulic Mantovská a
Luční v obci Chotěšov, uzavřené dne 1.6.2015, mezi panem Tuan Phung Thanhem, bytem
a obcí Chotěšov, dohodou ke dni 28.2.2019, s tím, že k tomuto
datu bude uhrazena i poměrná část nájmu ve výši 101,- Kč.
11. žádost slečny Sáry Bednářové, bytem
studentky třetího ročníku
Obchodní akademie v Plzni, o možnost absolvování praxe na Obecním úřadě v Chotěšově ve
dnech od 20.5.2019 do 31.5.2019.
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12. žádost Centra sociálních služeb Stod – Domeček Chotěšov, Dobřanská 6, 332 14
Chotěšov, zastoupený veřejným opatrovníkem klientů Chotěšov, referentkou OÚ, Miloslavou
Kantovou, o prominutí poplatku za pronájem sálu v Národním domě na akci Maškarní bál,
pořádané 23.2.2019.
13. hospodářský výsledek ZŠ Chotěšov za období 1-12/2018.
14. uzavření a podpis smlouvy o dílo v souladu s platnými Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, čl. III. Působnost pravidel, odstavec 1.d), s firmou DYBS PLZEŇ
s.r.o., Prvomájová 39, 322 00 Plzeň, která předložila nabídku na stavební práce s názvem
„Chotěšov – parkoviště na pozemku 22/1“ za nabídkovou cenu 1.598.238,46 Kč bez DPH, na
základě návrhu komise pro výběr zhotovitele 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).
II. Neschvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
plynovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 82/16 v k.ú. Losina, obec Chotěšov, ve
vlastnictví Květoslava Krempla, trvale Mantov 28, do pozemku parc.č. 82|/17 v k.ú. Losina,
obec Chotěšov, ve vlastnictví obce. Tato žádost může být znovu projednána až po uplynutí 24
měsíční záruční lhůty na novou komunikaci na pozemku parc.č. 82/17.
2. nabídku společnosti GEOREAL spol. s.r.o., se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, na
rozšíření Digitální technické mapy pro obec Chotěšov.
3. poskytnutí příspěvku neziskové organizaci Domov, se sídlem Jižní svahy 811, 330 27
Vejprnice, IČO: 05328586, na krytí mzdových nákladů a nákladů na pohonné hmoty.
III. Bere na vědomí
1. informace ředitele příspěvkové organizace ZŠ Chotěšov Mgr. Františka Halady o
vyhodnocení spotřeby energií a vody v časovém období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
IV. Jmenuje
1. předsedu Komise pro životní prostředí Zuzanu Šimanovou, členy Komise pro životní
prostředí Jaroslava Majera a Markétu Vackovou.
V. Ukládá
3/2019 zveřejnit na úřední desce záměr pachtu pozemků p.p.č. 47 o výměře 388m², p.p.č. 48 o
výměře 303m², p.p.č. 49 o výměře 320m², p.p.č. 50 o výměře 309m², pozemků ve
zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr (PK) č 46 o výměře 286m², (PK) č.51 o
výměře 3.974m², (PK) č.52 o výměře 16.419m² a dále stavby nepodléhající zápisu do KN
tvořící součást rybníka Velká Sakta a součást sádek (hráze, napouštěcí a vypouštěcí zařízení
atd.), vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví obce, na základě žádosti Spolku
klášterní rybníky Chotěšov, z.s., se sídlem Mantovská 259, Chotěšov. Po uplynutí zákonné
lhůty pro zveřejnění předložit RO ke stanovení podmínek.
Termín: 2-3/2019
Odpovídá: místostarosta
Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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