Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov

USNESENÍ Zastupitelstva obce Chotíkov,
ze dne 06. 05. 2021 dle zápisu č. ZO/2021/03
Usnesení č. 1 ZO/2021/03
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Poklopa a paní Marcelu Sedláčkovou
a zapisovatelem paní Jitku Řípovou.
Usnesení č. 2 ZO/2021/03
Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání.
1.
Zahájení zasedání
2.
Schválení programu
3.
Zpráva o činnosti RO
4.
Výsledek výběrového řízení na generálního zhotovitele stavby Rekonstrukce ZŠ –
II. etapa Přístavba ŠJ a OU se ŠD
5.
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby sociální zázemí – Markovna
6.
Stanovisko obce – most přes silnici I/20 – aktualizace
7.
SOBS na zřízení VB č. IV-12-0017713/SOBS VB/1 (Omexom/ČEZ Distribuce)
8.
Prodej vlastnického podílu u zastavěných pozemků a částí pozemků – stavba
ZEVO
9.
Nabytí pozemků a částí pozemků – okolí hřbitova
10.
Žádost o dotaci Plzeňského kraje - sociální a pečovatelské služby
11.
Diskuze
12.
Zakončení zasedání
Usnesení č. 3 ZO/2021/03
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem hodnotící komise o výběru zhotovitele projektu
vybudování sociálního zázemí na dvoře Markovna včt. realizace vodovodní přípojky,
a sice souhlasí s výběrem zhotovitele společnost KRÁL PM CENTRUM s.r.o.,
IČ: 25220799, sídlem: Chebská 79/23, 322 00 Plzeň – Křimice za nabídkovou cenu
celkem 2 273 693,65 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4 ZO/2021/03 – NEBYLO SCHVÁLENO
Usenesení č. 5 ZO/2021/03:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 20 ze dne 15. 02. 2021.
Zastupitelstvo obce Chotíkov souhlasí se záměrem projektu vybudování přemostění silnice I/20
v místě stávajícího mostu na Bejkárnu tak, aby stavba v budoucnu umožňovala překonání
silnice I/20 tzv. Varské alespoň pro pěší a cyklisty. Stavbou přemostění tak bude dodržen plán
rozvoje turistických tras Plzeňského kraje. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním
vypracování variantních studií proveditelnosti.
Usnesení č. ZO/2021/03 ze dne 06. 05. 2021

Usnesení 6 ZO/2021/03:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
a právu provést stavbu č. IV-12-0017713/SoSB VB/1 na pozemku č. parc. 213/12, 294
a 297/1 v k. ú. Chotíkov ve vlastnictví obce Chotíkov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
a.s., IČ 24729035, sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.
Usnesení č. 7 ZO/2021/03:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem spoluvlastnických podílů na pozemcích
pod stavbou spalovny ZEVO Plzeň a pozemků tvořící funkční celek se stavbou, a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 2020/011, autora Jiřího Rajchelta ze dne 11. 02. 2020 a
pověřuje starostku dalším jednáním s Plzeňskou teplárenskou, a. s. za účelem uzavření kupní
smlouvy.
Usnesení č. 8 ZO/2021/03
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabytím pozemků v okolí hřbitova a pověřuje starostku dalším
jednáním za účelem nabytí celých pozemků nebo jejich částí do vlastnictví obce Chotíkov.
Usnesení č. 9 ZO/2021/803
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
„Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování pečovatelské služby na území plzeňského kraje V roce 2021“

Výpis usnesení dle zápisu č. ZO/2021/03 byl vyhotoven dne 14.05.2021
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