ZÁPIS č. RO/2022/15
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 25. 04. 2022
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Jitka Paterová
Mirka Palková

Omluven:

Martin Haken

Hosté:

Běla Bělochová – ČSŽ
Věra Plicová – ČSŽ
Pavel Kodl – Rybářský spolek
Martin Plic – Rybářský spolek
Roman Čechura – HC Chotíkov

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

Schválení programu
Májka – organizace v roce 2022
Došlá pošta
Dodavatel elektrické energie pro objekty obce Chotíkov – ČEZ ESCO a.s.
Projektový záměr – PŘÍSTAVBA ŠJ A OU SE ŠD
Projektový záměr – ALEJE A STROMOŘADÍ
Projektový záměr – POPLUŽNÍ DVŮR
Vyhodnocení VZMR – Chodby ZŠ
Žádost FC Chotíkov 1932 o pronájem pozemků parc. č. 753/2 a 755/18

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.

Májka – organizace v roce 2022
Starostka přivítala zástupce místních spolků, kteří byli pozváni za účelem projednání a
konečného dořešení organizace Májky v roce 2022. Na této společensko-kulturní akci se podílí
většina místních spolků a akce je financována obcí. Na Májku jsou každoročně vyčleněny finanční
prostředky ve výši 20 000,- Kč. V letošním roce, po dvouleté covidové pauze, kdy se Májka
nekonala z důvodů protiepidemických nařízení, se tradiční akce opět organizuje.
Za Český svaz žen (ČSŽ) byla na tuto akci objednána atrakci pro děti Myšák Eda
za cenu 10 000,- Kč. Rybářský spolek dohodl pro děti divadelní vystoupení místních ochotnického

seskupení Ivany Malatové za 2 500,- Kč, dále bude zapotřebí uhradit živou hudbu ve výši 8 000,Kč, dále se budou nakupovat odměny pro děti.
Starostka vyjádřila přání, aby spolky nadále spolupracovaly tak, jak tomu bylo doposud,
a aby bylo nadále ctěno pravidlo, že spolky nebudou pořádat konkurenční akce ve stejný čas
a den. Starostka konstatovala, že je úctyhodné, jaké akce se v obci pořádají, každá z nich je
organizačně a časově náročná, zajišťují je členové spolků ve svém volném čase a vyzvala k tomu,
aby se společným úsilím zlepšovala týmová práce napříč spolky a obcí.
Všichni přítomní souhlasili se spojením akcí „MÁJKA na Markovně“ a „Čarodějnice a Myšák Eda
na Slávii“ na jednu společnou akci, která se v sobotu 30. 04. 2022 uskuteční na Markovně.
Pro financování tohoto společného programu bude využito finančních prostředků z rozpočtu
obce na rok 2022 paragraf 3429 ve výši max 30 000,- Kč.
3.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

4.

Dodavatel elektrické energie pro objekty obce Chotíkov – ČEZ ESCO a.s.
Z důvodu oznámení o úpadku společnosti CONTE spol. s r.o., jakožto stávajícího dodavatele
elektrické energie spadla obec Chotíkov automaticky do režimu dodávání dodavatelem poslední
instance (DPI). Dále s ohledem na oznámení administrátora e-aukcí dodavatelů elektrické
energie eCENTRE, a.s., IČO: 271 49 862, se sídlem: Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava, že není možné nyní provést e-aukci (z důvodu nemožnosti garance ceny za MWh,
aj., a to v souvislosti s válkou na Ukrajině) rozhodla RO o uzavření smluv na 13 odběrných míst
se společností ČEZ ESCO a.s., který již nyní jako dodavatel poslední instance elektřinu obci
Chotíkov dodává.
Usnesení č. 2: RO schvaluje uzavření smlouvy na dodávky elektrické energie do 13 odběrných
míst v objektech obce Chotíkov s dodavatelem ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2,
Michle, Praha 4, IČO: 035 92 880 a pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1

5.

Projektový záměr – PŘÍSTAVBA ŠJ A OU SE ŠD
Pro nové dotační období je zpracován projektový záměr na realizaci a financování přístavby
školní jídelny a odborných učeben se školní družinou ZŠ a MŠ Chotíkov.
Usnesení č. 3: RO souhlasí s projektovým záměrem a souhlasí s přihlášením projektové karty
PŘÍSTAVBA ŠJ A OU SE ŠD do operačního období IROP/ITI/MAP 2021-2027.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1

6.

Projektový záměr – ALEJE A STROMOŘADÍ
Pro nové dotační období je zpracován projektový záměr na realizaci a financování výsadby alejí
a stromořadí na katastru obce Chotíkov.
Usnesení č. 4: RO souhlasí s projektovým záměrem a souhlasí s přihlášením projektové karty
ALEJE A STROMOŘADÍ do operačního období OPŽP 2022+.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

7.

Projektový záměr – POPLUŽNÍ DVŮR
Pro nové dotační období je zpracován projektový záměr na realizaci a financování rekonstrukce
objektů Poplužního dvora čp. 30 a revitalizace návsi u kostela.
Usnesení č. 5: RO souhlasí s projektovým záměrem a souhlasí s přihlášením projektové karty
POPLUŽNÍ DVŮR do operačního období IROP/ITI/MAP 2021-2027.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

8.

Vyhodnocení VZMR – Chodby ZŠ
Hodnotící komise posoudila jedinou doručenou nabídku veřejné zakázky malého rozsahu
na opravu chodeb hlavní budovy školy. RO projednala vyhodnocení této zakázky a harmonogram
prací v souladu se školním rokem.
Usnesení č. 6: RO schvaluje výsledek veřejné zakázky malého rozsahu a souhlasí s výběrem
jediné nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Oprava chodeb“, a sice
s nabídkou dodavatele ROADFIN s. r. o., IČ 04852427, sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice,
za cenu díla 5.956.666,- Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1

9.

Žádost FC Chotíkov 1932 o pronájem pozemků parc. č. 753/2 a 755/18
RO projednala žádost spolku FC Chotíkov 1932 z.s. o pronájem pozemků u Sokolovny,
a sice pozemků parc. č. 753/2 a 755/18 pro spolkové využití.
Usnesení č. 7: RO souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 753/2 a 755/18 pro spolkové využití
spolku FC Chotíkov 1932 z.s.
Hlasování: Pro 1, Proti 2, Zdržel se 1

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00
V Chotíkově 29. 04. 2022

Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

