ZÁPIS č. RO/2022/05
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 04. 02. 2022
od 16:15

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken

Omluven:

Jitka Paterová
Mirka Palková

Hosté:

Gabriela Budínská
ředitelka ZŠ a MŠ Chotíkov

Program jednání RO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu
Došlá pošta
ZŠ a MŠ
3.1.
Schválení přijetí daru MŠMT – antigenní testy
3.2.
Zápisy pro školní rok 2022/2023
3.3.
Informace ředitelky školy
3.4.
Výkaz P1-04
3.5.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chotíkov
3.6.
Rezervní fond a investiční fond ZŠ a MŠ Chotíkov
3.7.
Pořízení a forma úhrady interaktivní panel AMOS
3.8.
Pořízení a forma úhrady keramické peci
Projekt MŠ „ŽIVÁ ZAHRADA“
Nabídka pozemků Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci
Smlouva o provedení přezkoumání hospodaření obce – audit
Smlouva o poradenské činnosti – dopravní inženýrství
Dotační titul PK – Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022
Cenová nabídka na architektonickou studii varianty lávky/mostu přes I/20
Hodnotící komise poptávky „Těžba dřeva 2022“

Průběh jednání
1.

Schválení programu
Schůzi RO Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 16:15 h a konstatovala,
že jsou přítomni tři členové, a že je RO usnášeníschopná.
Usnesení č. 1: RO schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

2.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

3.

ZŠ a MŠ
3.1.
Schválení přijetí daru MŠMT – antigenní testy
RO projednala schválení daru MŠMT – antigenní testy 1x 4 000,- Kč
Usnesení č. 2: RO schvaluje přijetí daru ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace
od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), tj. darování antigenních testů
v hodnotě 4 000,- Kč.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
3.2.

Zápisy pro školní rok 2022/2023
Ředitelka školy informovala RO o termínech zápisů do 1. třídy a do mateřské školy.
Zápisy do 1. třídy proběhnou dne 01. 04. 2022 a dne 26. 04. 2022, zápis do mateřské
školy proběhne dne 03. 05. 2022.
RO bere na vědomí.

3.3.

Informace ředitelky školy
Ředitelka školy informovala o plánovaném lyžařském kurzu, o uskutečněném školení „IT
herna“ pro pedagogické pracovníky školy a dále o výuce žáků o finanční gramotnosti,
„Abeceda peněz“, která je metodicky doporučována jako součást některých vyučovacích
hodin matematiky.
RO bere na vědomí.

3.4.

Výkaz P1-04
Ředitelka školy předala výkazy za rok 2021, výkaz P1-04.
RO bere na vědomí.

3.5.

Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chotíkov
RO projednala hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chotíkov za rok 2021. Vylepšený výsledek
hospodaření je předkládán ve výši 195 936,85 Kč za rok 2021.
Usnesení č. 3: Rada obce schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chotíkov
za rok 2021 ve výši 195 936,85 Kč.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

3.6.

Rezervní fond a investiční fond ZŠ a MŠ Chotíkov
RO projednala stavy fondů ZŠ a MŠ Chotíkov ke dni 31. 12. 2021. RO a ředitelka školy
projednali alokaci hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Chotíkov za rok 2021 do rezervního
fondu, a dále projednali alokaci částky 350 000,- Kč do fondu investičního.
Usnesení č. 4: RO schvaluje přesun hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Chotíkov za rok
2021 ve výši 195 936,85 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Chotíkov.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 5: RO schvaluje přesun částky 350 000,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ
Chotíkov do investičního fondu ZŠ a MŠ Chotíkov.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0
Stavy fondů ZŠ a MŠ Chotíkov ke dni 04. 02. 2022 přílohou č. 1 tohoto zápisu.

3.7.

Pořízení a forma úhrady interaktivního panelu AMOS
RO projednala pořízení a formu úhrady interaktivního panelu AMOS panelu a jeho
úhradu z investičního fondu. Cena pořízení je 71 500,- Kč vč. DPH. Poptávkové řízení
či schválení cenové nabídky bude řešeno v gesci vedení školy.
Usnesení č. 6: Rada obce pořízení interaktivního panelu AMOS panelu
a jeho úhradu ve výši 71 500,- Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Chotíkov.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

3.8.

Pořízení a forma úhrady keramické peci
RO projednala pořízení a formu úhrady keramické peci za pořizovací cenu
max 60 000,- Kč vč. DPH. Poptávkové řízení či schválení cenové nabídky bude řešeno
v gesci vedení školy.
Usnesení č. 7: RO schválila pořízení keramické peci za pořizovací cenu max. 60 000,-Kč
vč. DPH a její úhradu z investičního fondu ZŠ a MŠ Chotíkov.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

4.

Projekt MŠ „ŽIVÁ ZAHRADA“ – pořízení dřevěných komponent
RO projednala vyhodnocení poptávkového řízení na dodavatele dřevěných komponent živé
zahrady MŠ. Během poptávkového řízení byla doručena jediná kompletní cenová nabídka,
tj. cenová nabídka od společnosti PALIS Plzeň, spol. s r.o. Zadavatel následně provedl kalkulaci
nákladů na pořízení v případě výroby svépomocí. Dne 31. 01. 2022 byla dodatečně doručena
cenová nabídka firmy Václav Polívka – TRUHLÁŘSTVÍ FILIP, IČ: 45337977, sídlem: Čemíny 6, 330
33 Čemíny. Z důvodu náročnosti zakázky na certifikaci poptávaných výrobků a z důvodu zajištění
kompletnosti dodávky rozhodla RO o dodavateli PALIS Plzeň, spol. s r.o.
Usnesení č. 8: RO schvaluje vyhodnocení poptávkového řízení na dodavatele „Dřevěné
komponenty živé zahrady“ a to společnost PALIS Plzeň, spol. s r. o., IČ: 40522521, sídlem:
Kokořov 24, 330 11 Třemošná za nabídkovou cenu 453 600,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
vystavením objednávky a řízením projektu.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

5.

Nabídka pozemků Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci
Starostka obce předala RO informaci ohledně nabídky na odkoupení pozemků od Státního statku
Jeneč, s.p. v likvidaci. Nyní se zpracovává znalecký posudek, následně bude pořízení pozemků
předloženo k projednání Zastupitelstvu obce.
RO bere na vědomí.

6.

Smlouva o provedení přezkoumání hospodaření obce - audit
RO projednala provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 a za roky účetně
související. Z důvodu změny zpracování kompletní účetní agendy bylo hospodaření obce
za rok 2021 dopracováno auditorem, následně v měsících leden – únor 2022 probíhá
revize poplatků vybíraných obcí.
Usnesení č. 9: RO schvaluje uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření obce
za rok 2022 a období účetně související společností SAFIR Audit CZ, s. r. o.,
zastoupenou vykonavatelem Ing. Antonínem Kleknerem, KAČR 657, IČ: 27149501,
sídlem: Na Ostrově 4/13, 266 01 Beroun, za cenu 43 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

7.

Smlouva o poradenské činnosti – dopravní inženýrství
RO projednala smlouvu o poradenské činnosti a technické pomoci pro obec Chotíkov v oboru
dopravních řešení a dopravních staveb. Služby dopravního inženýra jsou sjednány zejména
pro řešení problematiky související s koordinací a přípravou náročného projektu rekonstrukce
průtahu III/18051 obce od Malesic, kolem obecního úřadu k výjezdu z obce, následně taktéž
propojení nové lokality od ovčína na Štuperk.
Usnesení č. 10: RO schvaluje uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společností
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o., IČ: 26388791, sídlem: Útušice 66, 332 09 Štěnovice
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

8.

Dotační titul PK – Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022
Starostka informovala RO o dotačním programu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském
kraji pro rok 2022“ a na základě výběru knižních titulů bude podání žádosti o dotaci předloženo
ke schválení Zastupitelstvu obci.
RO bere na vědomí.

9.

Cenová nabídka na architektonickou studii variant lávky/mostu přes I/20
RO projednala cenovou nabídku na architektonickou studii variant lávky/mostu přes I/20, která
zpracována na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 3 ZO/2021/05 ze dne 21. 09. 2021.
Usnesení č. 11: RO souhlasí s cenovou nabídkou na architektonickou studii variant
lávky/mostu přes I/20 společnosti Bridge Structures s. r. o. IČ: 09135481, sídlem: Havlovská
19, 160 00 Praha 6 ve výši 162 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku vystavením objednávky
a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

10.

Hodnotící komise poptávky „Těžba dřeva 2022“
RO projednala jmenování hodnotící komise pro vyhodnocení poptávky „Těžba dřeva 2022“.
Usnesení č. 12: RO schvaluje hodnotící komisi pro vyhodnocení poptávky „Těžba dřeva 2022“
ve složení: Otakar Plešmíd, Mirka Palková, Václav Plic.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno v 17:45
V Chotíkově 11. 02. 2022

Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

