Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 26.6.2019

I. Schvaluje
1. uzavření a podpis nájemní smlouvy s paní Andreou Cingrošovou, trvale
, na pronájem pozemku parc.č. 548/25 o výměře 241 m2 v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov, ve vlastnictví obce, na dobu neurčitou s platností od 1.7.2019, s výpovědní lhůtou 3
měsíce a s platbou nájemného ve výši 1,- Kč/m2/rok a podpis dohody o odběru vody .
2. vydání souhlasu s umístěním stavby v k.ú. Týnec u Chotěšova, na základě žádosti pana
inženýra Viléma Petka, na hranici pozemků parc. č. 150/1, parc.č. 225/3 a parc.č. 33/1 vše
v k.ú. Týnec u Chotěšova.
3. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s.,
IČO: 24729035, o zřízení služebnosti uložení inženýrské sítě - zemní kabel NN, do pozemku
parc.č. 744/2 a pozemku parc.č. 221/37 vše v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov, ve vlastnictví
obce.
4. podpis 5 nájemních smluv na obecní byty s podmínkou, že žadatelé budou mít před
podpisem smlouvy uhrazené veškeré závazky vůči obci (nájemné vč. záloh na služby spojené
s užíváním bytu); pronájem na dobu určitou od 1.7.2019 do 31.12.2019; výše platby
nájemného dle přiloženého jmenného seznamu s platností od 1.1.2019.
5. zařazení pana Václava Dolejše, trvale
obecního bytu.

, do seznamu žadatelů o pronájem

6. zařazení paní Zdeňky Hulínské, trvale
obecního bytu.

do seznamu žadatelů o výměnu

7. zařazení paní Aleny Brunnerové, trvale
bytu v DPS.

do seznamu žadatelů o pronájem

8. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Elektrikáři Plzeň s.r.o., se sídlem Korunní
2569/108, 101 00 Praha, IČO 07325002 na provedení opravy elektroinstalace systému
domovních zvonků v objektu DPS v Chotěšově, za nabídkovou cenu 39.940,20 Kč bez DPH.
9. uzavření a podpis smlouvy s firmou PERILA TOP s.r.o., se sídlem Slovanská 486, 332 14
Chotěšov, IČO: 280 13 727, na stavební akci „Oprava kanalizačního a odpadního potrubí
v kuchyni MŠ Chotěšov“, za nabídkovou cenu 334.170,- Kč bez DPH.
10. uzavření a podpis smlouvy s firmou PERILA TOP s.r.o., se sídlem Slovanská 486, 332 14
Chotěšov, IČO: 280 13 727, na stavební akci „Realizace nové třídy se zázemím v MŠ
Chotěšov“, za nabídkovou cenu 298.465,- Kč bez DPH.
11. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě JaK SYSTÉM s.r.o., se sídlem č. p. 23, 334
01 Radkovice, IČO: 04080190, na akci „Odstranění revizních závad v MŠ“, za nabídkovou
cenu 123.845,23 Kč bez DPH.
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12. dodatek č.1 ke kupní smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené mezi Sdružením měst a obcí
Plzeňského kraje, se sídlem Riegrova 1, 301 00 Plzeň, IČO: 699 72 061, na straně
prodávajícího a obcí Chotěšov IČO: 002 56 706, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov,
jako kupující, uzavřené dne 31.10.2013, na nákup kontejneru Abroll. Dodatkem se mění čl. 2
Smlouvy, odstavec II.
13. uzavření a podpis kupní smlouvy mezi Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, se sídlem
Riegrova 1, 301 00 Plzeň, IČO: 699 72 061, na straně prodávajícího a obcí Chotěšov IČO:
002 56 706, se sídlem Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, jako kupující, na prodej kontejneru
Abroll o objemu 36 m³, s doplatkem ve výši 1,- Kč.
14. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Příspěvek na
vybavení a opravy neinvestiční povahy 2019“, na vybavení pro JSDHO Chotěšov ve výši
29.000,- Kč.
15. přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“, na akci „Odstranění
statické poruchy hospodářské budovy č.p. 169 s cílem znovuobnovení bezpečného průchodu
chodníku k ZŠ“ ve výši 500.000,- Kč.
II. Bere na vědomí
1. zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.6.2019.
2. zápis z 5. a 6. jednání Výkonné rady Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaných
v Dobřanech dne 9.5.2019 a 3.6.2019.
3. zápis z 2. jednání Shromáždění Zástupců Mikroregionu Radbuza v roce 2019, konaného
v Kloušově dne 11.6.2019.
III. Ukládá
19/2019 - zveřejnit záměr pronájmu dvou částí pozemku parc.č. 518/2 v k.ú. Chotěšov, ve
vlastnictví obce o celkové výměře 9 a 16 m² a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit
ke stanovení podmínek.
Termín: 6-7/2019
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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