ZÁPIS č. RO/2020/11
ze schůze RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 4. 5. 2020
od 17 h v kanceláři Obecního úřadu Chotíkov

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Jitka Paterová
Mirka Palková
Martin Haken

Omluven:

Hosté:

Montessori Plzeň, spolek

Program jednání RO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program
Ochranné pásmo plynovodu
Objednávka ELEKTRO WELLMONT, s.r.o.
Linka bezpečí
Projekt MŠ Montessori
Vyhodnocení poptávky – PD Poplužní Dvůr – Hamatovna
Vyhodnocení poptávky – PD Poplužní Dvůr – Chlévy
Vyhodnocení poptávky – PD Poplužní Dvůr – Stodola II. etapa
Vyhodnocení poptávky – Demolice domu č. p. 58
Cenová nabídka – Příprava půdního fondu
Cenová nabídka – Výsadba borovic a smrků

Průběh jednání

1. Schůzi RO obce Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 17 h a konstatovala, že jsou
přítomni čtyři členové, a že je RO usnášeníschopná.
Usnesení č. 1: RO schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
2. Ochranné pásmo plynovodu
Starostka informovala o výzvě zaslané provozovatelem distribuce plynu v obci, a sice o nutnosti
odstranit zeleň z ochranného pásma plynovodu a to v několika lokalitách v obci. Majitelé
nemovitostí, u kterých je narušeno ochranné pásmo, budou vyzváni k odstranění vegetace.
RO bere na vědomí
3. Objednávka ELEKTRO WELLMONT, s.r.o.
Starostka informovala o žádosti dodavatele Rentec Profesionál s.r.o. na změnu dodavatele, a sice
vystavení objednávky služeb na společnost ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., IČ: 25221281, sídlem:
Zborovská 146/35, 301 00.
RO bere na vědomí
Objednávka přílohou č. 3 tohoto zápisu
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4. Linka bezpečí
Starostka informovala o doručené žádosti na podporu Linky bezpečí, z. s. ve výši 7 500,- Kč jakožto
příspěvku na provoz pro rok 2020.
Usnesení č. 2: RO souhlasí s poskytnutím příspěvku Lince bezpečí, z.s., IČ: 61383198,
sídlem: Ústavní 95, 181 02 Praha 8, a sice příspěvku ve výši 7 500,- Kč na provoz pro rok 2020.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
5. Projekt MŠ Montessori
Starostka přivítala zástupce spolku Montessori Plzeň, z.s. jakožto zřizovatele soukromé základní
školy a mateřské školy Montessori v Plzni a okolí. Starostka prezentovala záměr na využití budovy
bývalé mateřské školy v majetku obce Chotíkov. Záměrem je rozšíření občanské vybavenosti a
možnost umístění dětí mladších 3 let do předškolního zařízení. Vzhledem ke stavu objektu bývalé
mateřské školky byly projednány možné opravy sociálního zařízení pro děti a také oprava
nerovných a hygienicky nevyhovujících podlah. Dále byly projednány provozní náklady na
mateřskou školku z pohledu zřizovatele spolku Montessori. Starostka obce informovala o
aktuálním stavu probíhajícího šetření předběžného zájmu o umístnění dětí do tohoto zařízení.
RO bere na vědomí
6. Vyhodnocení poptávky – PD Poplužní Dvůr – Hamatovna
Starostka informovala o uskutečněném poptávkovém řízení na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu obytného domku tzv. Hamatovny na Poplužním Dvoře
č. p. 30. Starostka předložila vyhodnocení poptávky.
Usnesení č. 3: RO schvaluje dodavatele ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ: 25229869,
sídlem: Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň, jakožto zhotovitele projektové dokumentace pro
rekonstrukci objektu obytného domku tzv. Hamatovny na Poplužním Dvoře č. p. 30 a pověřuje
starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
7. Vyhodnocení poptávky – PD Poplužní Dvůr – Chlévy
Starostka informovala o uskutečněném poptávkovém řízení na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu chlévů na Poplužním Dvoře č. p. 30. Projektová
dokumentace bude obsahovat dvě etapy, a sice I. etapu opravu střechy a krovů a II. etapu opravu
zdiva a podlah. Starostka předložila vyhodnocení poptávky.
Usnesení č. 4: RO schvaluje dodavatele ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ: 25229869,
sídlem: Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň, jakožto zhotovitele projektové dokumentace pro
rekonstrukci objektu chlévů na Poplužním Dvoře č. p. 30 a pověřuje starostku vystavením
objednávky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
8. Vyhodnocení poptávky – PD Poplužní Dvůr – Stodola II. etapa
Starostka informovala o uskutečněném poptávkovém řízení na vypracování projektové
dokumentace na II. etapu rekonstrukce stodoly, tj. zdiva a podlahy objektu stodoly na Poplužním
Dvoře č. p. 30. Starostka předložila vyhodnocení poptávky.
Usnesení č. 5: RO schvaluje dodavatele ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČ: 25229869,
sídlem: Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň, jakožto zhotovitele projektové dokumentace pro II. etapu
rekonstrukce stodoly na Poplužním Dvoře č. p. 30 a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Dostavila se Jitka Paterová.
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9. Vyhodnocení poptávky – Demolice domu č. p. 58
Starostka informovala o uskutečněném poptávkovém řízení na provedení demolice rodinného
domu č. p. 58. Starostka předložila vyhodnocení poptávky.
Usnesení č. 6: RO schvaluje dodavatele ZEMPRA KL s.r.o., IČ: 29013526, sídlem: Nad Rybníčkem
85, 346 01 Horšovský Týn, jakožto zhotovitele demolice domu č. p. 58 a pověřuje starostku
vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
10. Cenová nabídka – Příprava půdního fondu
Starostka informovala o cenové nabídce na přípravu půdního fondu v lese v místě ohořeliště po
požáru obecního lesa v roce 2019, kterou je nutné provést před výsadbou nových mladých borovic
a smrků.
Usnesení č. 7: RO souhlasí s cenovou nabídkou ing. Pavla Šimandla, IČ: 87443953,
sídlem: Jarov 2, 331 51 Kaznějov a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 1 tohoto zápisu
11. Cenová nabídka – Výsadba borovic a smrků
Starostka informovala o cenové nabídce na výsadbou nových mladých borovic a smrků v rámci
rekultivace lesního porostu po požáru obecního lesa v roce 2019.
Usnesení č. 8: RO souhlasí s cenovou nabídkou Správy veřejného statku Města Plzně,
IČ: 40526551, sídlem: Klatovská 10, 301 26 Plzeň a dodáním požadovaného množství borovice
lesní a smrku ztepilého (22 500 ks borovice lesní a 300 ks smrku ztepilého) dodavatelem
LESOŠKOLKY, s.r.o., IČ: 45534888, sídlem: 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem a pověřuje
starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 2 tohoto zápisu

Zasedání bylo ukončeno v 20:00

V Chotíkově dne 5. 5. 2020
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO
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