ZÁPIS č. RO/2020/03
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 25. 01. 2021
od 17 hodin

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.

Schválení programu
Došlá pošta
ZŠ a MŠ - Platový výměr ředitelce školy
Obecně závazná pravidla využití obecního znaku
Žádost Protlaky Plzeň s.r.o. o stanovisko obce
Žádost Auto Ralley Klub Plzeň
Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 749
Zajištění konzultací s lékařem

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 - Platový výměr ředitelce školy
Na základě zákona č. 262/2006 Sb., v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a v souladu s
nařízením vlády č. 222/2010 Sb. stanovuje RO navýšený platový výměr ředitelce školy.
Usnesení č. 2: RO stanovuje platový výměr ředitelce školy s účinností ode dne 1. 1. 2021.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

4.

Obecně závazná pravidla využití obecního znaku
Starostka informovala o vhodnosti definování užívání obecního znaku. Užití znaku obce vzniká
buď přímo ze zákona, nebo na základě souhlasu obce. Obecně závazná pravidla využití obecního
znaku definují možné alternativy při využívání tohoto obecního symbolu.
Usnesení č. 3: RO schvaluje Obecně závazná pravidla využití obecního znaku.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

5.

Žádost Protlaky Plzeň s.r.o. o předběžné stanovisko obce
Starostka informovala o žádosti společnosti Protlaky Plzeň s.r.o. o předběžné vyjádření a
informaci, zda v případě koupě pozemků v k. ú. Chotíkov umožní obec Chotíkov přístup a příjezd
přes své pozemky, dále o vyjádření záměru stavby montované haly. Obec jako silničně správní
úřad nedisponuje v této lokalitě plnohodnotnou komunikací ani inženýrskými sítěmi. Jedná se o
odlehlé pozemky uprostřed zemědělsky obdělávaných polností. Lze konstatovat, že obec nemá
v investičním plánu tuto lokalitu rozvíjet budováním místní komunikace či inženýrských sítí.
Usnesení č. 4: RO souhlasí s předloženým záměrem využití dotčených pozemků parc. č. 759/1
a parc. č. 760/1 v k. ú. Chotíkov.
Hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdržel se 1

6.

Žádost Auto Ralley Klub Plzeň
Starostka informovala o žádosti Auto Ralley Klubu Plzeň uspořádat závod aut na katastru obce
v náhradním termínu. Závod v původním termínu nebyl uskutečněn z důvodu koronaviru.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně trasy, bude vhodnost navrhované trasy prověřena
se správcem obecních lesů.
RO bere na vědomí.

7.

Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 749
Usnesení č. 5: RO souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 749 v k. ú. Chotíkov.
Hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdržel se 0

8.

Zajištění konzultací s lékařem
Starostka informovala o postupu a přípravách znovu zprovoznění ordinace praktického lékaře
v budově obecního úřadu. Pro přechodnou dobu dováží zájemce k lékaři obecní mikrobus, pro
další případné zájemce je možné zajistit konzultační hodiny a to do doby, než bude ordinace
praktického lékaře znovu v provozu.
RO bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:45
V Chotíkově 27. 01. 2021
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková - PODEPSÁNO

