ZÁPIS č. RO/2022/01
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 10. 01. 2022
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Martin Haken
Magdaléna Chottová Dvořáková
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:

Host:

Gabriela Budínská
ředitelka ZŠ a MŠ Chotíkov

Program jednání RO
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Schválení programu
Došlá pošta
ZŠ a MŠ Chotíkov
3.1.
Platový výměr ředitelky školy
3.2.
Zpráva ředitelky školy
3.3.
Kritéria přijímání dětí do MŠ
3.4.
Kritéria přijímání žáků do 1. třídy
3.5.
Návrh na sjednocení školského obvodu
3.6.
Plaketa J. A. Komenského
Vyhodnocení poptávky – Workoutové hřiště
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Projekt „Živá zahrada MŠ“

Průběh jednání

1.

Schválení programu
Schůzi RO 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.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

3.

ZŠ a MŠ Chotíkov
3.1.
Platový výměr ředitelky školy
RO projednala platový výměr ředitelky školy Mgr. Gabriely Budínské.
Usnesení č. 2: RO schvaluje platový výměr ředitelky školy Mgr. Gabriely Budínské
s účinností od 01. 01. 2022
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

3.2.

Zpráva ředitelky školy
Ředitelka školy informovala o aktuálním dění ve škole. Od 03. 01. do 17. 01. 2022
probíhá dle nařízení Vlády ČR testování žáků a dětí dvakrát týdně. MŠMT poskytlo
prostřednictvím fondu solidarity EU finanční prostředky na nákup testovacích sad
částku celkem 14 186,- Kč. Ve škole pokračuje národní doučování, pro které škola
získala finanční podporu ve výši 57 850,- Kč. Tato podpora bude vyplacena škole
prostřednictvím Plzeňského kraje po 31. 01. 2022. Dne 10. 01. 2022 proběhla
informativní schůzka se zákonnými zástupci dětí, které se zúčastní zápisů pro příští
školní rok 2022/2023.
RO bere na vědomí.

3.3.

Kritéria přijímání dětí do MŠ
Ředitelka školy předložila k projednání kritéria pro přijímání dětí do MŠ.
RO bere na vědomí.

3.4.

Kritéria přijímání žáků do 1. třídy
Ředitelka školy předložila k projednání kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy ZŠ.
RO bere na vědomí.

3.5.

Návrh na sjednocení školského obvodu
Ředitelka školy sdělila návrh na sjednocení školského obvodu pro předškolní a školní
vzdělávání. RO projednala s ředitelkou možné rozšíření školského obvodu
pro předškolní vzdělávání pro obec Příšov, a sice na základě žádosti čj. 772/2020
o znovuobnovení školského obvodu pro předškolní vzdělávání pro obec Příšov, zároveň
byly zváženy důvody pro případné zrušení školského obvodu pro předškolní vzdělávání
pro obec Nevřeň, tedy pro ponechání spádovosti pouze pro chotíkovské děti.
RO bere na vědomí.

3.6.

Plaketa J. A. Komenského
Ředitelka školy informovala RO o návrhu na udělení plakety J. A. Komenského za
vynikající pedagogickou činnost, RO dále projednala návrh udělení plakety J. A.
Komenského za celoživotní přínos chotíkovské škole.
RO bere na vědomí.

4.

Vyhodnocení poptávky – Workoutové hřiště
RO projednala vyhodnocení poptávkového řízení na výběr zhotovitele workoutového hřiště
u Sokolovny. Plánovaný termín realizace je jaro 2022, obec podala žádost o dotaci
na spolufinancování tohoto projektu. Místostarostka paní Chottová Dvořáková konstatovala,
že v případě poskytnutí dotace, bude projekt realizován, může být vystavena objednávka
a uzavřena smlouva o dílo. V případě neposkytnutí dotace bude projednáno, zda bude projekt
realizován.
Usnesení č. 3: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti COLMEX s.r.o., IČ: 29037221,
sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 za cenu 286 789,- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

5.

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Starostka předložila RO návrh na provedení údržby a obnovy kříže před kostelem a křížku u zdi
Poplužního dvora. Na opravu obou lze žádat o dotaci ve výši až 70%, částka max. 300 tis. Kč.
Radní paní Palková navrhuje do žádosti přidat i další křížky v katastru obce. Podání žádosti
o konkrétní dotaci bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu obce.

Usnesení č. 4: RO souhlasí s přípravou a zpracováním podkladů pro možné dotační tituly
pro údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v intravilánu a extravilánu obce.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

6.

Projekt „Živá zahrada MŠ“
Starostka informovala o cenové nabídce na vybavení nové zahrady mateřské školy. Kalkulace
ceny materiálu se pohybuje ve výši cca 300 tis. Kč, prověřena bude certifikace jednotlivých
komponent.
RO bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 21:00
V Chotíkově 12. 01. 2022
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

