ZÁPIS č. RO/2022/14
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 11. 04. 2022
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Jitka Paterová
Mirka Palková

Omluven:
Hosté:

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

Schválení programu
Došlá pošta
Zadávací podmínky VZMR Poplužní dvůr – Domek – oprava střechy a krovu
Hodnotící komise VZMR Poplužní dvůr – Domek – oprava střechy a krovu
Zadávací podmínky VZ podlimitní – Oprava MK pod školou
Hodnotící komise VZ podlimitní – Oprava MK pod školou
Cenová nabídka - Oprava křížku u kostela
Cenová nabídka na zpracování PD – Poplužní dvůr – severní a jižní stěna
Žádost o souhlas se stavbou a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby
Žádost o souhlas s akcí „Chotíkov, PS, ppč.576/18, kNN“
Žádost č. j. 410/2022 na vybudování elektropřípojky kNN u hřbitova

Průběh jednání
1.

Schválení programu
Schůzi RO Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 17 h a konstatovala, že jsou přítomni
všichni členové, a že je RO usnášeníschopná.
Usnesení č. 1: RO schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

2.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

3.

Zadávací podmínky VZMR Poplužní dvůr – Domek – oprava střechy a krovu
RO projednala návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy a
krovu domku na Poplužním dvoře na základě zpracované projektové dokumentace.
Usnesení č. 2: RO schvaluje projektovou dokumentaci a zadávací podmínky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu projektu Poplužní dvůr – Domek - oprava střechy a krovu.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

4.

Hodnotící komise VZMR Poplužní dvůr – Domek – oprava střechy a krovu
RO projednala jmenování hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu projektu Poplužní
dvůr – Domek – oprava střechy a krovu.
Usnesení č. 3: RO schvaluje hodnotící komisi VZMR Poplužní dvůr – Domek – oprava střechy a
krovu ve složení: Ing. Michal Cvikl, ing. arch. Jiří Opl a Václav Plic.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

5.

Zadávací podmínky VZ podlimitní – Oprava MK pod školou
RO projednala návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky podlimitní na opravu místní
komunikace pod školou.
Usnesení č. 4: RO schvaluje projektovou dokumentaci a zadávací podmínky pro veřejnou
zakázku podlimitní pro realizaci projektu Oprava MK pod školou.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

6.

Hodnotící komise VZ podlimitní – Oprava MK pod školou
RO projednala jmenování hodnotící komise veřejné zakázky podlimitní projektu Oprava místní
komunikace pod školou.
Usnesení č. 5: RO schvaluje hodnotící komisi na VZ podlimitní Oprava MK pod školou ve
složení: Ing. Michal Cvikl, ing. Karel Nedvěd a Václav Plic.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

7.

Cenová nabídka - Oprava křížku u kostela
RO projednala cenovou nabídku restaurátora Petra Círla pro provedení opravy pamětního křížku
u kostela. Jedná se o litinový pietní kříž na pískovcovém podstavci, opravy budou provedeny
v období jaro – léto 2022. Opravený kříž bude usazen v blízkosti kostela.
Usnesení č. 6: RO schvaluje cenovou nabídku Petra Círla, Chotíkov 260, 330 17 Chotíkov
na opravu pietního litinového křížku u kostela za cenu 62 000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

8.

Cenová nabídka na zpracování PD – Poplužní dvůr – severní a jižní stěna
RO projednala cenové nabídky pana Jakuba Švehly na vyhotovení projektové dokumentace na
opravu havarijního stavu severní a jižní stěny ohradního zdiva Poplužního dvora.
Usnesení č. 7: RO schvaluje cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace
pro zajištění obvodového zdiva a odstranění havarijního stavu zdiva na severní straně
Poplužního dvora dodatele Ing. Jakuba Švehly, IČ: 07190506, sídlem: Kyjevská 55, Plzeň
za cenu 48 600,- Kč a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 3, Proti 1, Zdržel se 1
Usnesení č. 8: RO schvaluje cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace
pro zajištění obvodového zdiva a odstranění havarijního stavu zdiva na jižní straně
Poplužního dvora dodatele Ing. Jakuba Švehly, IČ: 07190506, sídlem: Kyjevská 55, Plzeň
za cenu 43 300,- Kč a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

9.

Žádost o souhlas se stavbou a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby
V souladu s koordinací projektu ČEZ Distribuce: Chotíkov, Obec 2, vVN, DTS, kNN IE-12-0007466
v dolní části obce Chotíkov projednala RO žádost Společnosti pro poradenství, projekci a design,
s.r.o. o souhlas se stavbou a návrh smlouvy na právo stavby pro realizaci přeložky veřejného
osvětlení ve spodní části obce. Tento záměr umístit stavbu na pozemku bude realizován
na pozemku parc. č. 558/226 a parc. č. 57/2 v k. ú. Chotíkov.
Usnesení č. 8: RO souhlasí se záměrem umístit stavbu na pozemku parc. č. 558/226 a 57/2,
oba v k. ú. Chotíkov.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

10.

Žádost o souhlas s akcí „Chotíkov, PS, ppč.576/18, kNN“
Na základě e-mailu ze dne 08. 04. 2022 „Žádost s provedením akce Chotíkov, PS, ppč.576/18,
kNN“ projednala RO návrh na vybudování elektropřípojky kNN v lokalitě na Bejkárně na
pozemku parc. č. 576/18.
Usnesení č. 9: RO souhlasí se záměrem vybudování elektropřípojky kNN v lokalitě na Bejkárně,
tj. s realizací akce Chotíkov, PS, ppč.576/18, kNN.
Hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdržel se 1

11.

Žádost č. j. 410/2022 na vybudování elektropřípojky kNN u hřbitova
Na základě žádosti č. j. 410/2022 na vybudování elektropřípojky kNN v lokalitě u hřbitova
projednala RO návrh na vybudování elektropřípojky kNN. Realizace by znamenala zásah do nově
opravené účelové komunikace ke hřbitovu a současně s ohledem na ochranná pásma lesa v této
lokalitě je realizace přípojky pro obec nežádoucí.
Usnesení č. 10: RO souhlasí se záměrem vybudování elektropřípojky kNN v lokalitě u hřbitova
ve smyslu žádosti č.j. 410/2022.
Hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdržel se 1

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00
V Chotíkově 14. 04. 2022

Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

