Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 13.9.2021
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis řádné smlouvy o zřízení služebnosti se společností Bořík B + B elektro
s.r.o., IČO: 29104220, v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín, o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-0017044/2/VB „Losina, PJ,
Chotěšov parc.č. 44 - NN“, uložení zemního kabelového vedení NN, do obecních pozemků
parc.č. 402/18 a parc.č. 227/23 vše v k.ú. Losina, obec Chotěšov.
2. uzavření a podpis smlouvy o pronájmu s paní Pavlou Korčíkovou, bytem
na pronájem pozemku parc.č. 548/7 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
Smlouva se uzavírá na neurčito počínaje dnem 1.1.2022, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce
a platbou nájemného ve výši 3,- Kč/m²/rok.
3. uzavření a podpis smlouvy o pronájmu s paní Pavlou Korčíkovou, bytem
na pronájem pozemku parc.č. 548/8 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
Smlouva se uzavírá na neurčito počínaje dnem 1.1.2022, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce
a platbou nájemného ve výši 3,- Kč/m²/rok.
4. ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Krajským sdružením hasičů Plzeňského
kraje, se sídlem Pobřežní 55/17, 301 00 Plzeň, IČO: 711 76 098 a Obcí Chotěšov, se sídlem
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov, IČO: 00256706 na objekt občanské vybavenosti – letohrádek
v areálu chotěšovského kláštera - budova č.p. 168 na st.p.č. 4/2 v k.ú. Chotěšov, obec
Chotěšov, dohodou ke dni 31.12.2021.
5. vypovězení nájemní smlouvy uzavřené mezi společností AB BOR, s.r.o., se sídlem
Čečkovice 42, 348 02 Bor, IČO: 483 63 766 a Obcí Chotěšov, se sídlem Plzeňská 88, 332 14
Chotěšov, IČO: 00256706 na pacht zemědělského pozemku 681/17 o výměře 10 000 m²
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov. Smlouva se vypovídá ze strany pronajímatele k 1.10.2021
ve dvanáctiměsíční výpovědní lhůtě.
6. uzavření a podpis Dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.1 na adrese Plzeňská 434,
Chotěšov s paní Ditou Hlinkovou, bytem
. Smlouva se
ukončuje dohodou ke dni 30.9.2021.
7. přidělení bytu č.1 o velikosti 72,78 m² na adrese Plzeňská 434, Chotěšov,
s předpokládaným předáním novému nájemci k 1.10.2021, paní Petře Gerhartové,
Náhradníkem č. 1 je Lenka Košařová,
. Náhradníkem
č.2 je Jaroslav Heřman,
8. uzavření a podpis Dohody o ukončení nájemní smlouvy s paní Marií Kalinovou, trvale
na pronájem bytu č. 11 v DPS na adrese Plzeňská 650, 332 14
Chotěšov. Smlouva se ukončuje dohodou ke dni 31.10.2021.
9. přidělení bytu č.11 v DPS o velikosti 45,61 m² na adrese Plzeňská 88, Chotěšov
s předpokládaným předáním novému nájemci k 1.11.2021, paní Fantišové Anně,
Náhradníkem č. 1 je Smačková Marie,
Náhradníkem č.2 je Brunnerová Alena,
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10. zařazení paní Jany Spillerové, trvale
o pronájem obecního bytu.

do seznamu žadatelů

11. udělení souhlasu se stavbou prodloužení kanalizačního řadu z pozemku 537/10 v k.ú.
Mantov, obec Chotěšov na pozemek 660/20 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov s podmínkou: a)
převedení hotové zkolaudované stavby prodloužení kanalizačního řadu do majetku obce; b)
zřízení věcného břemene pro obec Chotěšov na straně oprávněného z věcného břemene na
uložení stavby kanalizačního řadu v pozemku parc. č. 660/20 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov s
tím, že náklady na zaměření zřízené stavby prodloužení kanalizačního řadu a náklady spojené
se zápisem věcného břemene do evidence KN ponesou vlastníci pozemku parc. č. 660/20
v k.ú. Mantov, obec Chotěšov.
12. uzavření a podpis smlouvy na dodávku elektřiny se společností ČEZ ESCO,a.s., se sídlem
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČO: 03592880 na období od 1.1.2022 do 31.12.2024; cena
silové elektřiny je v nabízeném produktu STANDARD – 2.590,- Kč/MWH, v produktu
AKUMULACE 8 – VT (Vysoký tarif) 2.590,- Kč/MWH, NT (Nízký tarif) 2.290,- Kč/MWH
a v produktu Veřejné osvětlení 2.290,- Kč/MWH. Uvedené ceny jsou bez patřičné sazby
DPH.
13. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Petr Kusovský, se sídlem Losina 4,
Chotěšov 333 01, 333 01 Stod, IČO: 128 33 576 na výrobu a montáž regálů do knihovny
v obci Mantov za nabídkovou cenu 47.098,- Kč bez DPH.
14. přijetí nabídky a vystavení objednávky cenová nabídka firmě EDUARD MOLEK
AUTODOPRAVA zemní a stavební práce, se sídlem Jungmannova 592, 332 14 Chotěšov na
akci „Obec Chotěšov - schody u základní školy“ za nabídkovou cenu 23.196,50 Kč bez DPH.
15. udělení souhlasu zřizovatele s přijetím finančního daru ve výši 37.236,- Kč příspěvkové
organizaci ZŠ Chotěšov od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152/4, Praha 4. ZŠ na zaplacení obědů pro 8 žáků ZŠ Chotěšov ve školním roce
2020/2021 a souhlasí s jeho čerpáním k danému účelu.
16. termín pro konání 19. VJZO Chotěšov, které se bude konat dne 22.9.2021 od 17:00 hodin
v místnosti č.8 ve 2.NP budovy OÚ Chotěšov, Plzeňská 88.
II. Neschvaluje
1. přijetí nabídky společnosti Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČO: 25448714 na dodávku aplikace „SMART INFO – SMS, E-MAIL,
SOCIÁLNÍ SÍTĚ“.
2. přijetí nabídky nabídka společnosti ARCH consulting, s.r.o., se sídlem Sušická 873/6, 100
00 Praha 10, IČO: 287 79 479 na „Zpracování analýzy a návrhových opatření v odpadovém
hospodářství v obci Chotěšov“.
3. poskytnutí finančního daru spolku NAŠE ODPADKY z.s., se sídlem Uherčice 339, 691 62
Uherčice, IČO: 107 22 289 na financování činností spolku ve prospěch obcí a měst.
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III. Ukládá
38/2021 – trvá - zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 767/1 o velikosti 1m² v k.ú.
Chotěšov, obec Chotěšov a části pozemku parc.č. 1302 o velikosti 1 m² v k.ú. Mantov, obec
Chotěšov na úřední desce OÚ Chotěšov a po zákonem stanovené lhůtě pro uveřejnění předat
RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 9-11/2021
Odpovídá: místostarosta
39/2021 – trvá - zveřejnění záměru pronájmu půdních prostor sloužících k podnikání o
velikosti 15 m² umístěných v horním podlaží budovy a část střechy o výměře 1 m² budovy
OÚ na adrese č.p. 88, Plzeňská, 332 14 Chotěšov a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
předat RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 9-11/2021
Odpovídá: místostarosta
40/2021 – trvá - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 10/3 o velikosti 2,1 m²
v k.ú. Chotěšov, obec Chotěšov ve vlastnictví obce na úřední desce OÚ Chotěšov a po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předat RO ke stanovení podmínek pronájmu.
Termín: 9-11/2021
Odpovídá: místostarosta

Daniel Koláček
starosta obce Chotěšov

Pavel Malina
místostarosta obce Chotěšov
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