ZÁPIS č. RO/2020/10
ze schůze RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 22. 4. 2020
od 16 h v kanceláři Obecního úřadu Chotíkov

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Jitka Paterová
Mirka Palková
Martin Haken

Omluven:

Hosté:

Václav Fryček

Program jednání RO
1.
2.
3.
4.

5.

Program
Stanovení komise – VZMR VO EFEKT 2020
Žádost p. Fryčka k projektu „Zpomalovací práh u školy“
ZŠ a MŠ
4.1 Kotelna - Oprava rozvodů plynového vytápění
4.2 Vyúčtování za spotřebu plynu 4/2019 – 3/2020
4.3 Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Chotíkov
Cenová nabídka - Ekonomický specialista pro veřejnou správu

Průběh jednání
1. Schůzi RO obce 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. Vyhodnocení poptávky – VZMR VO EFEKT 2020
Starostka informovala o průběhu výběrového řízení VZMR pro II. etapu rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci a o spolufinancování v rámci dotace MPO a jako členy komise vyhodnocení
výběrového řízení navrhuje tyto členy: Vladimír Krákora - administrátor výběrového řízení a
odborný poradce, Eva Hirschfeldová – zástupce zadavatele a starostka obce, Iva Sládková - člen
komise.
Usnesení č. 2: RO souhlasí se jmenováním komise pro vyhodnocení a posouzení nabídek
výběrového řízení VZMR Rekonstrukce VO EFEKT II. etapa 2020 takto: Vladimír Krákora administrátor výběrového řízení a odborný poradce, Eva Hirschfeldová – starostka obce a
zástupce zadavatele a Iva Sládková - člen komise.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
3. Žádost p. Fryčka k projektu „Zpomalovací práh u školy“
Starostka přivítala pana Václava Fryčka a informovala o doručené žádosti, která vypovídá o
problémech s praskáním zdiva v souvislosti s umístěním zpomalovacích pruhů v lokalitě před
školou v letech minulých. Pan Fryček informoval o dopadech na jeho nemovitost, které mělo
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umístění zpomalovacího prahu před školou ještě v době před opravou místní komunikace a
vybudováním „ostrůvku“. Došlo k popraskání zdiva, které bylo následně opraveno, v horizontu
dalšího roku v důsledku otřesů působených provozem přes zpomalovací práh došlo k dalšímu
popraskání. Starostka informovala, že nyní je zpracovávána projektová dokumentace, tato bude
následně předložena k nahlédnutí p. Fryčkovi. Pan Fryček navrhuje ponechat stávající řešení místní
komunikace, nebo zhotovit zpomalovací ostrůvek. Starostka sdělila, že finální provedení bude
s občany bydlícími v této lokalitě konzultováno.
RO bere na vědomí
4. ZŠ a MŠ
4.1. Kotelna - Oprava rozvodů plynového vytápění
Starostka informovala o nesprávném nastavení technologie kotlů nové plynové kotelny.
Nastavení neodpovídá stanoveným požadavkům. Fyzickou osobní kontrolou nastavení a
skutečného vytápění prostor starostka dále zjistila závadu na rozvodech, ze kterých vytéká
množství vody. Tato závada byla následně opravena.
4.2. Vyúčtování za spotřebu plynu 4/2019 – 3/2020
Starostka informovala o výši faktury za spotřebu plynu za 12 měsíců v budovách areálu školy.
Dochází k nadměrné spotřebě plynu.
4.3. Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Chotíkov
RO projednala metodickou přípravu veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové
organizace. Termín konání byl stanoven na květen – červen 2020. Přesný termín zahájení bude
stanoven po dohodě s ředitelkou školy a s ohledem na režim školy v důsledku koronavirové
krize.
RO bere na vědomí

5.

Cenová nabídka - Ekonomický specialista pro veřejnou správu
Usnesení č. 2: RO souhlasí s cenovou nabídkou p. Miroslava Berky, ekonomického specialisty
pro veřejnou správu, IČ: 06694853, sídlem: Nám. Gen. Píky 32, 326 00 Plzeň a pověřuje starostku
vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 1 tohoto zápisu

Zasedání bylo ukončeno v 18:30

V Chotíkově dne 23. 4. 2020
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO
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