ZÁPIS č. RO/2020/03
ze schůze RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 27. 1. 2020
od 17h v kanceláři Obecního úřadu Chotíkov

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Jitka Paterová
Mirka Palková

Omluven:

Hosté:

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

Schválení programu
Určení členů komise - ŘSD veřejná zakázka I/20 Chotíkov – úprava křižovatky
Výběr dodavatele – Těžba dřeva výřez mlazin – pohořeliště
Žádost o provedení kamerových zkoušek kanalizace
Žádost o pronájem komerčních prostor
Žádost o vybudování příjezdové cesty k pozemku
Správa budov ZŠ a MŠ – chodby hlavní budovy, akustika MŠ
Pronájem pozemků pro zahradu MŠ

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. Určení členů komise - ŘSD veřejná zakázka I/20 Chotíkov – úprava křižovatky
Starostka informovala o přípravě vyhlášení veřejné zakázky stran ŘSD na úpravu křižovatky tj.
sjezdu ze silnice I/20 do obce. Jako člena komise za obec Chotíkov veřejné zakázky č. E06EU-004586
projektu ŘSD I/20 Chotíkov – úprava křižovatky starostka navrhuje místostarostu p. Martina
Hakena, jako náhradníka Ing. Mirku Palkovou.
Usnesení č. 2: RO schvaluje jako členy komise veřejné zakázky č. E06EU-004586 projektu ŘSD
I/20 Chotíkov – úprava křižovatky a to jako člena komise místostarostu p. Martina Hakena a jako
náhradníka člena komise Ing. Mirku Palkovou.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh ustanovení komise přílohou č. 1 tohoto zápisu

3. Výběr dodavatele – Těžba dřeva a výřez mlazin – pohořeliště
Starostka informovala o vyhodnocení poptávkového řízení na dodavatele těžby dřeva a výřezu
mlazin na místě pohořeliště po požáru lesa z 4/2019. Vyhodnoceny byly dvě nabídky, ostatní
poptaní cenovou nabídku nepodali.
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Usnesení č. 3: RO schvaluje nabídku společnosti Optima silva s.r.o., IČ: 03022200, sídlem:
Čemínská 23, 330 33 Město Touškov, za cenu 520,- Kč bez DPH/m3 dřevní hmoty a 18 000,- Kč
bez DPH/1 ha výřezu mlazin a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Radní pí Paterová opustila schůzi.
4. Žádost o provedení kamerových zkoušek kanalizace
Starostka informovala o přetrvávajících problémech s kanalizací v lokalitě na Štuperku. Starostka
informovala o provedení kamerových zkoušek v minulých letech, kdy však tato lokalita
monitorována nebyla.
Usnesení č. 4: RO souhlasí s provedením kamerových zkoušek a pověřuje starostku objednáním
služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
5. Žádost o pronájem komerčních prostor
Starostka informovala o doručené žádosti č. j. 14/2020 o pronájem komerčních prostor pro možný
přesun autoopravny v centru obce v lokalitě pod Slávií. Vzhledem k tomu, že obec nedisponuje
adekvátním a vhodným prostorem, není možné učinit zájemci nabídku na umístnění na vhodnějším
místě.
6. Žádost o vybudování příjezdové cesty k pozemku
Starostka informovala o doručené žádosti č. j. 91/2020 majitelky pozemku parc. č. 748/2 v k.ú.
Chotíkov o vybudování příjezdové komunikace k tomuto pozemku. RO bere žádost na vědomí,
vybudování místní komunikace bude zařazeno do plánu oprav a výstavby místních komunikací
v obci Chotíkov.
7. Správa budov ZŠ a MŠ – chodby hlavní budovy, akustika MŠ
Starostka informovala o přípravách podkladů projektové dokumentace na rekonstrukci chodeb
hlavní budovy školy, dále informovala o cenové nabídce revize a měření akustiky v obou třídách
mateřské školy.
8. Pronájem pozemků pro zahradu MŠ
Starostka informovala o dohodě s majitelem pozemků v sousedství zahrady mateřské školy a
předložila ke schválení smlouvu o pronájmu pozemků, kdy obec je na straně nájemce.
Usnesení č. 5: RO souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 691/5 a 686/56
v k.ú. Chotíkov a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Zasedání bylo ukončeno ve 21:15
V Chotíkově dne 28. 1. 2020
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová - PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková - PODEPSÁNO
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