Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 25. 03. 2021, od 19 hodin

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19 hodin starostkou obce Evou Hirschfeldovou jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 14 členů Zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů
Zastupitelstva), takže Zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 Zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Mirku Palkovou a pana Milana Dlouhého
a zapisovatelem pí Jitku Řípovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu paní Mirku Palkovou a pana Milana Dlouhého
a zapisovatelem paní Jitku Řípovou
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
Zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající vyzvala zastupitele k podání dalších návrhů na doplnění programu jednání.
Předsedající dala hlasovat o doplněném programu zasedání jako celku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání
Schválení programu
Zpráva o činnosti RO
Investiční záměr Rekonstrukce ZŠ – II. etapa Přístavba ŠJ a OU se ŠD
Informace o probíhajícím výběrovém řízení na generálního zhotovitele stavby
Rekonstrukce ZŠ – II. etapa Přístavba ŠJ a OU se ŠD
Nabytí pozemků od Plzeňského kraje
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7.
8.
9.

Poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
Diskuze
Zakončení zasedání

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Zpráva o činnosti RO
Předsedající předala slovo místostarostce pí Chottové Dvořákové, která seznámila přítomné
s činností Rady obce od 22. 2. 2021 dosud a vyzvala přítomné k dotazům.
P. Vavřík se dotázal na obsah anonymní stížnosti na práci učitelů v MŠ. Pí Chottová Dvořáková
sdělila, jakých konkrétních problémů se stížnost týkala a informovala, že o stížnosti bude
informována ředitelka ZŠ a MŠ. P. Hamata se dotázal na dopis od ÚZSVM týkající se mostu
přes Varskou. Pí Chottová Dvořáková sdělila, že ÚZSVM poslalo stanovisko o tom, že most je
neopravitelný a bude demolován, dále informovalo, že demolicí mostu bude pro ně celá věc
uzavřena. Předsedající informovala o probíhajících jednáních se ŘSD a o přípravě podkladů
pro možnost výstavby nového přemostění. Předsedající informovala o možnosti spolupráce se
ŘSD na projektové dokumentaci pro budoucí přemostění a dále informovala, že podmínkou
výstavby budoucího přemostění bude smluvní zajištění převzetí díla do majetku obce, správy a
užívání ze strany obce. Další informace budou předmětem jednání na dalším jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere zprávu o činnosti RO na vědomí.

4. Investiční záměr Rekonstrukce ZŠ – II. etapa Přístavba ŠJ a OU se ŠD
Předsedající seznámila přítomné s nutností precizovat již přijaté usnesení o podání žádosti
o dotaci na projekt přístavby ŠJ a OU se ŠD na Ministerstvo financí s tím, že v usnesení musí
být schválen jmenovitě investiční záměr, kód dotačního titulu a dále vyjádřen souhlas
se spolufinancováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov schvaluje Investiční záměr obce Chotíkov s názvem dle
projektové dokumentace pro provedení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
ZŠ CHOTÍKOV, II. ETAPA - PŘÍSTAVBA ŠJ A OU SE ŠD, změna stavby před
dokončením“, projekt s označením Modernizace areálu ZŠ a MŠ – II. etapa – Přístavba
školní jídelny a odborných učeben se školní družinou.
Zastupitelstvo obce Chotíkov zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo
financí ČR, konkrétní podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Zastupitelstvo obce Chotíkov zároveň souhlasí a současně zajistí vlastní prostředky
ve výši odpovídající navrhovanému podílu spolufinancování žadatele na celkových
nákladech akce pro rok 2021, které spolu s požadovaným příspěvkem Ministerstva
financí pokryjí 100 % celkových nákladů.
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Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
P. Blažek opustil zasedání zastupitelstva, počet zastupitelů klesl na 13 přítomných zastupitelů.

5. Informace o probíhajícím výběrovém řízení na generálního zhotovitele stavby
Rekonstrukce ZŠ – II. etapa Přístavba ŠJ a OU se ŠD
Předsedající informovala o probíhajícím výběrovém řízení na generálního zhotovitele stavby.
Předsedající poté předala slovo jednateli firmy Artendr s.r.o. Dr. Semerádovi, který dále
informoval o přípravě podání žádosti o dotace na tento projekt.
P. Vavřík vznesl připomínky k návrhu smlouvy o dílo, která je součástí výběrového řízení.
Předsedající informovala, že drobné úpravy v textu smlouvy jsou řešeny dle připomínek
probíhající veřejné zakázky, finální znění smlouvy o dílo bude řešeno před podpisem
s konkrétním zhotovitelem. Nedílnou součástí smlouvy o dílo bude časový a finanční
harmonogram. Dr. Semerád sdělil, že návrh smlouvy bude aktualizován a připomínky budou
do smlouvy zapracovány.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace probíhajícím výběrovém řízení.

6. Nabytí pozemků od Plzeňského kraje
Předsedající seznámila přítomné s nabídkou Plzeňského kraje na bezúplatný převod pozemků
zapsaných na LV 364 v k.ú. Chotíkov č. parc. 558/8, 558/9, 558/206 (nabývaný vlastnický
podíl ½) a pozemků zapsaných na LV 321 v k.ú. Chotíkov č. parc. 558/207, 558/220, 598/81,
603/58, 621/48 a 622/25 do vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků zapsaných na LV 364 v k.
ú. Chotíkov parc. č. 558/8, 558/9, 558/206 (nabývaný vlastnický podíl ½) a pozemků
zapsaných na LV 321 v k. ú. Chotíkov parc. č. 558/207, 558/220, 598/81, 603/58, 621/48 a
622/25 do vlastnictví obce Chotíkov od Plzeňského kraje a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy o bezúplatném převodu.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí Plzeňského kraje o poskytnutí dotace
ve výši 80 586,- Kč na dopravní obslužnost obce Chotíkov pro rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace pro Plzeňský kraj na dopravní obslužnost
obce Chotíkov ve výši 80 586,- Kč z rozpočtu obce Chotíkov.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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8. Diskuze
P. Poklop se dotázal na stav jednání ohledně odkupu pozemků pod komunikací na Štuperku a
na výjezdu. Předsedající sdělila, že jednání stále probíhají, vlastníkům byly předány návrhy
smluv. Dále p. Poklop upozornil na množství exkrementů od psů po obci. Předsedající
informovala o tom, že obec již má cenovou nabídku na instalaci a obsluhu odpadkových košů
pro psí exkrementy, které by byly umístěny v obci, dále informovala o variantách rozmístění
košů po obci. Instalace košů a jejich obsluha může v budoucnu znamenat zvýšení poplatku za
psa. Předsedající sdělila, že instalace, náklady a i obsluha košů bude projednána na Radě obce.

9. Zakončení zasedání
Předsedající ukončila zasedání Zastupitelstva ve 20:22.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 01. 04. 2021

Zapisovatel:
Jitka Řípová

- PODEPSÁNO

Ověřovatelé:
Mirka Palková

- PODEPSÁNO

Milan Dlouhý

- PODEPSÁNO

Předsedající
Eva Hirschfeldová

- PODEPSÁNO
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