ZÁPIS č. RO/2022/07
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 21. 02. 2022
od 17:00

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:
Hosté:

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

Schválení programu
Došlá pošta
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů - GDPR
SOD - Geodetické služby pro tvorbu DTM obce Chotíkov
Cenová nabídka na doplnění plotu ZŠ a MŠ Chotíkov
Cenová nabídka na opravu kříže u kostela
Publikace KNIHA OBCE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Územní plán – změna č. 2
Návrh usnesení radní Jitky Paterové

Průběh jednání
1.

Schválení programu
Schůzi RO Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 17:00 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.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů - GDPR
Starostka předložila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů, tj. GDPR. Nová paušální platba je od 01. 01. 2022 navržena ve výši 2 100,- Kč
čtvrtletně.
Usnesení č. 2: RO schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů – GDPR se společností SMS-Služby s.r.o., IČ: 06784771, sídlem: V Rovinách 40,
140 00 Praha 4 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2 smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Dodatek č. 2 smlouvy přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4.

SOD - Geodetické služby pro tvorbu DTM obce Chotíkov
Starostka předložila návrh smlouvy o dílo na vyhotovení podkladů a zajištění geodetických služeb
pro tvorbu Datové technické mapy obce Chotíkov. Návrh smlouvy navazuje na vyhodnocené
poptávkové řízení na zajištění služeb pro tvorbu Datové technické mapy obce Chotíkov.
Usnesení č. 3: RO schvaluje smlouvu o dílo na zajištění geodetických služeb pro tvorbu Datové
technické mapy obce Chotíkov se společností GEOREAL spol. s r.o., IČ: 40527514,
sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň a pověřuje starostku podpisem smlouvy a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1

5.

Cenová nabídka na doplnění plotu ZŠ a MŠ Chotíkov
Starostka předložila aktualizovanou cenovou nabídku ze dne 16. 02. 2022 na doplnění oplocení
areálu školy. Cenová nabídka byla aktualizována po přesném doměření požadovaného doplnění
plotu, došlo ke změně požadavku oplocení v zadním traktu zahrady mezi zahradou mateřské
školy a základní školy, resp. školní družiny. Cenový rozdíl činí 16 112,56 Kč bez DPH.
Nabídka nebyla schválena. Místostarostka Magdaléna Chottová Dvořáková požaduje rozdělit
tuto nabídku tak, jak byla předložena od poptávkového řízení a schválena 18. 10. 2021 a jako
druhou část žádají radní předložit dodatek této nabídky o dílčí cenu požadovaného doplněného
oplocení.
Cenová nabídka přílohou č. 2 tohoto zápisu

6.

Cenová nabídka na opravu kříže u kostela
Starostka přeložila návrh na opravu kříže u kostela. Náklady na opravu činí 62 000,-. Realizace
opravy je možná na jaře 2022. Radní Mirka Palková navrhuje k této opravě zahrnout i křížek
u polní cesty do Ledec. Realizace opravy je podmíněna schválením rozpočtového opatření
na částku 62 000,- Kč.
RO bere na vědomí
Cenová nabídka přílohou č. 3 tohoto zápisu

7.

Publikace KNIHA PLZEŇSKÝ KRAJ, MĚSTA A OBCE
RO projednala nabídku na popis obce v publikaci Plzeňský kraj, města a obce. 1/6 formátu A4
v knize je poskytnuta zdarma, obec bude zahrnuta.
RO bere na vědomí

8.

Územní plán – změna č. 2
Starostka obce seznámila RO se žádostmi (doručenými do r. 2022 vč.) na změny zařazení
pozemků v k. ú. Chotíkov jako pozemků k bydlení, a to při pořízení změny č. 2 územního plánu
obce Chotíkov. Starostka seznámila RO s koncepcí územní plánu a schvalovacím procesem.
Územní plán obce Chotíkov – změna č. 2 bude řešen územně, tzn. dle koncepcí a reálií
jednotlivých lokalit katastrálního území, v daných lokalitách budou následně řešeny dílčí žádosti
(dle čj.).

9.

Návrh usnesení radní Jitky Paterové
Radní Jitka Paterová přeložila písemně návrh usnesení a dala o něm hlasovat:
Usnesení č. 4: „Rada obce ukládá starostce zveřejňovat zápis ze schůze rady obce na webových
stránkách obce nejpozději následující pracovní den po zákonném termínu pro jeho pořízení.“
Hlasování: Pro 2, Proti 0, Zdržel se 3
Návrh usnesení přílohou č. 4 tohoto zápisu

Zasedání bylo ukončeno v 20:45

Zapisovatel:

V Chotíkově 24. 02. 2022

Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

