ZÁPIS č. RO/2022/16
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 02. 05. 2022
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Jitka Paterová
Mirka Palková

Omluven:

Hosté:

Gabriela Budínská,
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotíkov

Program jednání RO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Došlá pošta
ZŠ a MŠ
3.1.
Zápis do ZŠ a MŠ
3.2.
Vyhláška č. 75/2022
3.3.
Úplata za MŠ od školního roku 2022/2023
3.4.
Aktualizace ceny pronájmu tělocvičny
3.5.
Živá zahrada
3.6.
PK – přijetí dotace a dofinancování kurzu zřizovatelem
Vyúčtování sociálních a pečovatelských služeb CPOS Město Touškov
Žádost o dotaci PK - Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
Smlouva o provozu webových stránek - Galileo Corporation s.r.o.
Nový ceník plynu, čj. 496/2022; 497/2022; 498/2022

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
3.1.
Zápis do ZŠ a MŠ
Ředitelka školy informovala RO o probíhajících zápisech do základní školy a mateřské
školy. RO a ředitelka školy projednali případnou budoucí naplněnost 1. třídy a mateřské
školy.
RO bere na vědomí
3.2.

Nařízení Vlády ČR č. 75/2005 Sb.
Ředitelka informovala o změně struktury úvazků vedoucích pracovníků příspěvkových
organizací, tj. o změně v Nařízení Vlády ČR č. 75/2005, která s účinností od 01. 09. 2022
mění strukturu vedoucích pracovníků tak, že pro uplatnění vedoucí pozice musí být
v mateřské škole zřízeny minimálně 4 třídy.
RO bere na vědomí

3.3.

Úplata za MŠ od školního roku 2022/2023
RO projednala aktualizaci úplaty za umístění dítěte do mateřské školy ZŠ a MŠ Chotíkov.
Ředitelka školy navrhuje, že bude zpracována kalkulace, aby bylo možné optimálně
nastavit meziroční změny či navýšení v úplatě.
Usnesení č. 2: RO schvaluje úplatu za umístění dítěte do mateřské školy
ve výši 600,- Kč/měsíc od zahájení školního roku 2022/2023.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

3.4.

Aktualizace ceny pronájmu tělocvičny
Ředitelka školy navrhuje zpracování kalkulace, aby bylo možné optimálně nastavit cenu
pronájmu s ohledem na prudký růst cen energií.
RO bere na vědomí

3.5.

Živá zahrada
RO projednala doplnění nové zahrady „živé zahrady“ o houpačky, tunel, chůdy, aj.
RO bere na vědomí

3.6.

PK – přijetí dotace a dofinancování kurzu zřizovatelem
Ředitelka školy informovala o získané dotaci na adaptační kurz. Rozpočet výletu budoucí
6. třídy na Hojsovu stráž na Sumavě činí 59 100,- Kč, dotace Plzeňského kraje činí 10 000,Kč,
škola
požádala
o
příspěvek
zřizovatele
ve
výši
10 000,-,
kterýmj obec jako zřizovatel přispěje na ubytování pro žáky.
Usnesení č. 3: RO souhlasí s dofinancováním adaptačního kurzu pro budoucí 6. třídu ZŠ
a MŠ Chotíkov (školní rok 2022/2023) ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

4.

Vyúčtování sociálních a pečovatelských služeb CPOS Město Touškov
RO se seznámila s vyúčtováním sociálních a pečovatelských služeb poskytovaných občanům
Chotíkova stran CPOS Město Touškov. Vyúčtování za rok 2021 činí přeplatek 7 503,53 Kč.
RO bere na vědomí

5.

Žádost o dotaci PK - Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
Usnesení č. 4: RO souhlasí s podáním žádosti do kolové výzvy Plzeňského kraje, tj. žádosti o dotaci
z dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

6.

Smlouva o provozu webových stránek - Galileo Corporation s.r.o.
RO projednala oznámení o navýšení ceny za provoz webových stránek obce a to ze stávajících
10 000,- Kč/rok na novou cenu 12 496,- Kč/rok.
Usnesení č. 5: RO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a souhlasí s cenou
za provoz webových stránek tj. 12 496,- Kč/rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

7.

Nový ceník plynu, čj. 496/2022; 497/2022; 498/2022
RO projednala oznámení o navýšení ceny za plyn od dodavatele Pražská plynárenská a.s., a to
s účinností od 01. 06. 2022.
RO bere na vědomí

Zasedání bylo ukončeno v 19:30
V Chotíkově 05. 05. 2022

Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

