ZÁPIS č. RO/2021/09
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 22. 03. 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.
9.

Schválení programu
Došlá pošta
Stanovení členů komise – VZ PŘÍSTAVBA ŠJ A OU SE ŠD
Administrace žádosti o dotaci MF – Modernizace areálu ZŠ Chotíkov II. etapa
ZŠ a MŠ
5.1
Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Chotíkov
5.2
Jmenování členů kontrolní skupiny
Vyhodnocení poptávky – projekt MŠ „Živá zahrada“ – zeleň
Úhrada za provedené práce - p. Václav Plic
Informace o pojmenování zastávky „Chotíkov – Spalovna“
Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 747/1

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.

Stanovení členů komise – VZ PŘÍSTAVBA ŠJ A OU SE ŠD
Starostka informovala o probíhající veřejné zakázce na výběr zhotovitele pro realizaci II. etapy
rozvoje areálu školy - Přístavba školní jídelny a odborných učeben se školní družinou.
Jako člena hodnotící komise pro vyhodnocení veřejné zakázky podlimitní starostka navrhla
doplnit za projekční kancelář ing. Jana Kakeše.
Usnesení č. 2: RO schvaluje doplnění člena hodnotící komise pro vyhodnocení veřejné zakázky
podlimitní Přístavba školní jídelny a odborných učeben se školní družinou ing. Jana Kakeše.
RO schvaluje hodnotící komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky podlimitní Přístavba školní

jídelny a odborných učeben se školní družinou ve složení šesti členů takto:
Bc. Michaela Maxová; PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA; Ing. Eva Hirschfeldová; Ing. Mirka
Palková; Ing. Arch. Jiří Opl; ing. Jan Kakeš.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

4.

Administrace žádosti o dotaci MF – Modernizace areálu ZŠ Chotíkov II. etapa
Starostka informovala o návrhu příkazní smlouvy pro administraci a podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo financí pro projekt Modernizace areálu ZŠ Chotíkov II. etapa – Přístavba hlavní
budovy školy – školní jídelny a odborných učeben se školní družinou.
Usnesení č. 3: RO souhlasí s nabídkou společnosti ARTENDR s.r.o., IČ: 24190853,
sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek a pověřuje starostku podpisem smlouvy a zajištěním
služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

5.

ZŠ a MŠ
5.1.
Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Chotíkov
RO projednala přípravu veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvkové
organizace za období 2020 a období účetně související. Termín kontroly byl stanoven
na duben 2021. Přesný termín bude upřesněn s ohledem na omezení v důsledku
koronaviru.
Usnesení č. 4: RO schvaluje provedení pravidelné veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ
Chotíkov, příspěvkové organizace v termínu dle dohody.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
5.2

Jmenování členů kontrolní skupiny
RO projednala složení kontrolní skupiny veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Chotíkov,
příspěvkové organizace.
Usnesení č. 5: RO stanovuje kontrolní skupinu veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ
Chotíkov, příspěvkové organizace ve složení: pí Jitka Řípová, p. Miroslav Berka, za
zřizovatele pí Eva Hirschfeldová, Magdaléna Chottová Dvořáková, Mirka Palková.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

6.

Vyhodnocení poptávky – projekt MŠ „Živá zahrada“ – zeleň
Starostka informovala o uskutečněném poptávkovém řízení na pořízení zeleně pro projekt MŠ
„Živá zahrada“. Osloveno bylo celkem deset zahradnických firem, podané byly pouze tři nabídky.
Vzhledem k harmonogramu projektu budou stromy a keře pořizovány postupně s ohledem
na vhodnou dobu výsadby.
RO bere na vědomí.

7.

Úhrada za provedené práce - p. Václav Plic
Starostka informovala o vyúčtování provedené práce a činnosti za období 12/2020, 1/2021 a za
polovinu měsíce 2/2021, provedené p. Václavem Plicem.
Usnesení č. 6: RO souhlasí s úhradou provedených prací a činnosti za období 12/2020, 1/2021
a za polovinu měsíce 2/2021, provedené p. Václavem Plicem, IČ: 45346348, sídlem: Chotíkov
155, 330 17 Chotíkov v částce 7600,- a 19 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku úhradou
faktury.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

8.

Informace o pojmenování zastávky „Chotíkov – Spalovna“
Starostka informovala o sdělení Odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje
o znovuzařazení zastávky bývalé „Kůští rozcestí“ do autobusových linek. Nové označení zastávky
bude označeno jako „Chotíkov – Spalovna“. Finanční podíl na dopravní obslužnost se obsluhou
této zastávky nenavyšuje. Zastávka bude přínosem zejména pro pracovníky přilehlých firem.
RO bere na vědomí.

9.

Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 747/1
Starostka informovala o doručené žádosti č.j. 347/2021 o odkoupení pozemku parc. č. 747/1
za účelem výsadby zeleně. RO konstatovala, že v minulosti došlo k nepovolenému kácení stromů
v této lokalitě a na tomto obecním pozemku.
Usnesení č. 7: RO souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 747/1 a pověřuje starostku
zveřejněním tohoto záměru.
Hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:45
V Chotíkově 24. 03. 2021
Zapisovatel:

Eva Hirschfeldová

Ověřovatel:

Magdaléna Chottová Dvořáková

