ZÁPIS č. RO/2021/10
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 07. 04. 2021
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:

Martin Haken

Hosté:

JUDr. Zdeněk Veber

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

Schválení programu
Došlá pošta
Projednání situace mostu přes Varskou silnici I/20
Žádost o podporu - Linka bezpečí
ZŠ a MŠ
Cenová nabídka – Příprava a uložení chrániček – ČEZ
Cenová nabídka – IT zabezpečení a serverovna OÚ
Cenová nabídka – Malá opěrka u hřbitova

Průběh jednání
1.

Schválení programu
Schůzi RO 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.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

3.

Projednání situace mostu přes Varskou silnici I/20
RO projednala situaci mostu přes Varskou silnici I/20. Starostka informovala, že na základě
usnesení Zastupitelstva ze dne 15. 02. 2021, které požaduje vybudování přemostění tak,
aby splňovalo v plném rozsahu tytéž technické parametry, jako měl most stávající, proběhla další
jednání se ŘSD a SFDI. Dále bylo konstatováno, že místní komunikace účelová je komunikace
vyhovující pro obslužnost areálu na Bejkárně, technicky tato komunikace splňuje podmínky
pro dopravu. Starostka informovala o průběhu jednání na SFDI.

4.

Žádost o podporu - Linka bezpečí
RO projednala žádost Linky bezpečí, z. s. o pokračování v podpoře. Vzhledem k aktuální situaci
a s ohledem na úskalí, kterým děti a mládež zejména v době pandemie koronaviru čelí, podpoří
obec Chotíkov spolek Linka bezpečí i v roce 2021.

Usnesení č. 2: RO souhlasí s podporou a 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 2021.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
5.

ZŠ a MŠ
RO projednala změnu termínu a formy zápisů do mateřské školy v Chotíkově pro školní rok
2021/2022.
Usnesení č. 3: RO souhlasí se změnou termínu a formy zápisů do mateřské školy ZŠ a MŠ
Chotíkov pro školní rok 2021/2022.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

6.

Cenová nabídka – Příprava a uložení chrániček – ČEZ
RO projednala přípravu pro budoucí přeložku vzdušného vedení elektrické energie do země.
Z důvodu udržitelnosti a právě probíhající rekonstrukci místní komunikace „U fary“ bude
provedena příprava pro budoucí projekt ČEZ Distribuce a bude provedeno uložení chrániček
v této lokalitě.
Usnesení č. 4: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti SILBA s.r.o., IČ:26397242,
sídlem: Částkova 1977/73, Východní předměstí, 326 00 Plzeň za cenu 244 107,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1
Cenová nabídka přílohou č. 1 tohoto zápisu

7.

Cenová nabídka – IT zabezpečení a serverovna OÚ
RO projednala cenovou nabídku na IT zabezpečení, vybavení a doplnění skříně pro uložení
serveru pro Obecní úřad v Chotíkově. Rozsah provedených prací bude upřesněn.
Usnesení č. 5: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti PPC s.r.o., IČ: 26398435,
sídlem: Modřínová 2436/2, 326 00 Plzeň a souhlasí s fakturací dle skutečně provedených prací
a pověřuje starostku zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 2 tohoto zápisu
Zodpovídá místostarosta Martin Haken.

8.

Cenová nabídka – Malá opěrka u hřbitova
RO projednala cenovou nabídku na vyhotovení malé opěrné zdi u hřbitova z důvodu nerovnosti
terénu v této lokalitě. Opěra bude provedena při rekonstrukci cesty ke hřbitovu a zpevněn bude
vjezd do hřbitova.
Usnesení č. 6: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti SILBA s.r.o., IČ:26397242,
sídlem: Částkova 1977/73, Východní předměstí, 326 00 Plzeň za cenu 146 382,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 3 tohoto zápisu

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15

Zapisovatel:

V Chotíkově 10. 04. 2021

Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODESPSÁNO

