ZÁPIS č. RO/2020/05
ze schůze RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 24. 2. 2020
od 17h v kanceláři Obecního úřadu Chotíkov

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Jitka Paterová
Martin Haken
Mirka Palková

Omluven:

Hosté:

Program jednání RO
1. Schválení programu
2. ZŠ a MŠ
2.1 Projekt „chodby“, harmonogram projektu etapa II.
2.2 Revize PD rozvoje areálu ZŠ
2.3 Peněžité dary – Tříkrálová sbírka, příspěvek SRPDŠ
2.4 Roční vyúčtování vodného, chybný odečet spotřeby vody
2.5 Inventarizace a Inventarizační zpráva
3. Výběr dodavatele AV vybavení kulturního sálu Slávie
4. Různé

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. ZŠ a MŠ
2.1. Projekt „chodby“, harmonogram projektu etapa II.
Starostka informovala o přípravě projektu na opravu chodeb v I.NP a II.NP hlavní budovy
školy. S ohledem na to, že lze realizovat opravu chodeb v etapách, nebude školní rok
2019/2020 krácen.
RO bere na vědomí
2.2. Revize PD rozvoje areálu ZŠ
Starostka informovala o závažných pochybeních v projektové dokumentaci celkového rozvoje
školního areálu. Jedná se zejména o chybné umístnění výtahu, dále pak o chybné statické
vyhodnocení pro III. etapu, tedy pro rekonstrukci podkroví a půdních prostor. Vhledem
k tomu, že realizace III. etapy je ze statických důvodů zřejmě nerealizovatelná, bude
provedena revize PD tak, aby bylo možné zajistit a realizovat II. etapu včt. vybudování výtahu
a následně pokračovat III. etapou.
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Usnesení č. 2: RO schvaluje provedení revize PD rozvoje areálu ZŠ. Bude provedeno
výběrové řízení na dodavatele projektanských služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
2.3. Peněžité dary – Tříkrálová sbírka, příspěvek SRPDŠ
RO projednala přijetí peněžitého daru pro školu, tj. výtěžku z Tříkrálové sbírky ve výši 10 000,Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup učebních pomůcek a pro potřeby žáků se SVP.
Usnesení č. 3: RO schvaluje přijetí peněžitého daru pro školu výši 10 000,- z Tříkrálové
sbírky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
RO projednala přijetí peněžitého daru pro školu, tj. výtěžku od SRPDŠ ve výši 15 000,- Kč.
Finanční prostředky budou použity na nákup učebních pomůcek (na nákup stavebnice) a na
vzdělávací projekty.
Usnesení č. 4: RO schvaluje přijetí peněžitého daru pro školu výši 15 000,- od SRPDŠ.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
2.4. Roční vyúčtování vodného, chybný odečet spotřeby vody
RO projednala předložené roční vyúčtování vodného a vyrozumění týkající se chybného
odečtu spotřeby vody.
RO bere na vědomí
2.5. Inventarizace a inventarizační zpráva za rok 2019
RO projednala předložený přehled inventarizace a inventarizační zprávu za rok 2019
RO bere na vědomí
3. Výběr dodavatele AV vybavení kulturního sálu Slávie
Starostka informovala o proběhlém poptávkovém řízení na dodavatele audio-vizuálního vybavení
kulturního sálu Slávie. Vyhodnocení nabídek provedl místostarosta p. Haken.
Usnesení č. 5: RO schvaluje nabídku dodavatele společnost PPC s.r.o., sídlem Schwarzova
1321/6, 301 00 Plzeň, IČ: 26398435, tj. nabídku ve výši 198 790,90 Kč včt. DPH a pověřuje
starostku vystavením objednávky AV vybavení KS Slávie.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00

V Chotíkově dne 25. 2. 2020
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová - PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková - PODEPSÁNO
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