Usnesení
z jednání Rady obce Chotěšov ze dne 4.5.2020
I. Schvaluje
1. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s manželi
o zřízení služebnosti inženýrské
sítě stavba „Vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 702/17“ do obecního pozemku 702/16
v k. ú. Mantov, obec Chotěšov.
2. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s manželi
o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavba
„Vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 702/14“ do obecního pozemku 702/16 v k. ú.
Mantov, obec Chotěšov.
3. uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy s žadateli o poskytnutí dotace pro rok 2020 a
vyplacení prostředků v navržené výši.
4. přijetí nabídky a vystavení objednávky firmě Marek Hulínský, se sídlem Týnecká 681,
IČO: 02184591 na akci „Rekonstrukce kanceláře OÚ Chotěšov“, za nabídkovou cenu
70.340,- kč bez DPH.
5. přijetí finančního příspěvku ve výši 259.013,- Kč na hospodaření v lesích prostřednictvím
Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, ze státního rozpočtu, kapitoly
Ministerstva zemědělství, na účel „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období
od 1. října 2017 do 31. prosince 2018“, jehož předmětem je „Škoda vzniklá z nahodilých
těžeb v období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018“.
6. vyplacení části schváleného příspěvku pro TJ Chotěšov, z.s., se sídlem Máchova 517,
Chotěšov na údržbu areálu fotbalového hřiště na rok 2020 ve výši 150.000,- Kč.
II. Neschvaluje
1. pronájem pozemku parc. č. 1463 a parc. č. 1646 vše v k. ú. Mantov obec Chotěšov.
2. poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha.
III. Bere na vědomí
1. informaci ředitelky příspěvkové organizace MŠ Chotěšov paní Jaroslavy Weberové o
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve výši 0,- Kč/měsíc
za období dubna školního roku 2019/2020, výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí se
zdravotním postižením je pro dané období upravena na částku 0,- Kč/měsíc.
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