ZÁPIS č. RO/2021/13
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 17. 05. 2021
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:

Hosté:

JUDr. Zdeněk Veber

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

8.
9.
10.

Schválení programu
Došlá pošta
Stanovisko na sdělení firmy STAVEBNÍ MONTÁŽE s. r. o.
Cenová nabídka – oprava plynového zařízení po revizi
Cenová nabídka – odstranění závady hromosvodu v objektu bývalé MŠ
Projednání nevyhovujících kotlů v obecních objektech
ZŠ a MŠ
7.1. Schválení dotací
7.2. Volební řád – školská rada
7.3. VSK 2021
7.4. Zápis do MŠ
7.5. Bezúplatný převod
Cenová nabídka - těžba dřeva
Cenová nabídka - servis odstředivky na ČOV
MK u mostu – schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

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.

Stanovisko na sdělení firmy STAVEBNÍ MONTÁŽE s. r. o.
RO projednala stanovisko na sdělení firmy STAVEBNÍ MONTÁŽE s. r. o. RO konzultovala další
postup s právním zástupcem obce JUDr. Veberem.
RO bere na vědomí.

4.

Cenová nabídka – oprava plynového zařízení ŠJ
Na základě revize budov RO projednala přípravu opravy plynového zařízení po provedené revizi
ve školní jídelně v areálu ZŠ a MŠ Chotíkov. Oprava bude provedena v termínu 7-8/2021.
Usnesení č. 2: RO schvaluje provedení opravy plynového zařízení po provedené revizi ve školní
jídelně v areálu ZŠ a MŠ Chotíkov smluvním partnerem servisní firmou KRÁL PM CENTRUM s. r.
o., IČ: 25220799, sídlem: Chebská 23, 322 00 Plzeň – Křimice a pověřuje starostku vystavením
objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

5.

Cenová nabídka – odstranění závady hromosvodu v objektu bývalé MŠ
Na základě revize budov RO projednala odstranění závady hromosvodu v objektu bývalé MŠ.
Oprava bude provedena v termínu 7-8/2021.
Usnesení č. 3: RO schvaluje provedení opravy hromosvodu v objektu bývalé MŠ smluvním
partnerem servisní firmou KRÁL PM CENTRUM s. r. o., IČ: 25220799, sídlem: Chebská 23,
322 00 Plzeň – Křimice a pověřuje starostku vystavením objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

6.

Projednání nevyhovujících kotlů v obecních objektech
RO projednala aktuální stav kotlů v obecních objektech a možnosti jejich výměny. Výměna bude
doporučena v souladu s novou legislativou. V kulturním zařízení Slávie není instalován
kondenzační kotel. Na Markovně ve vejminku není instalován kondenzační kotel, výměna bude
provedena jako součást rekonstrukce objektu při budování sociálního zázemí
v termínu 7-10/2021. V budově staré MŠ byla provedena výměna při rekonstrukci v roce 2020,
v budově OÚ je instalován kondenzační kotel. V objektech ZŠ a MŠ jsou instalovány nové
kondenzační kotle.
RO bere na vědomí.

7.

ZŠ a MŠ
7.1.
Schválení dotací
RO projednala výši poskytnutých dotací na projekty školy.
RO bere na vědomí.
7.2.
Volební řád – školská rada
RO bere na vědomí.
7.3.
VSK 2021
RO se seznámila s výsledkem veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace. RO
projednala aktualizaci termínu pro inventarizaci kulturních předmětů v majetku
příspěvkové organizace.
Usnesení č. 4: RO bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly za rok 2020
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotíkov. RO schvaluje inventarizaci kulturních
předmětů v majetku příspěvkové organizace nejpozději ke dni 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
7.4.
Zápis do MŠ
RO projednala probíhající zápisy do mateřské školy, které pro školní rok 2021/2022
probíhají elektronickou formou. Celkem se do mateřské školy hlásí 16 dětí ze spádové
oblasti Chotíkov a Nevřeň a dále 15 dětí z nespádových oblastí. Volná kapacita v mateřské
škole je 18-13 míst. RO projednala variantu navýšení kapacity mateřské školy v případě
neumístění všech spádových dětí.
RO bere na vědomí.

7.5.

Bezúplatný převod
RO projednala schválení bezúplatného převodu od MŠMT na pořízení ochranných
pomůcek, tj. přijetí daru ve výši 89 004,75 Kč.
Usnesení č. 5: RO schvaluje přijetí daru formou bezúplatného převodu ve výši
89 004,75 Kč na pořízení ochranných pomůcek.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

8.

Cenová nabídka – těžba dřeva
RO projednala plán těžby dřeva v obecních lesích z důvodu napadení kůrovcem.
Usnesení č. 6: RO schvaluje cenovou nabídku dodavatele Optima silva s r. o., IČ: 03022200,
sídlem: Čemínská 23, 330 33 Město Touškov na těžbu dřeva napadeného kůrovcem v obecních
lesích, a sice cenovou nabídku ve výši 375,- Kč bez DPH/m3 a pověřuje starostku vystavením
objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

9.

Cenová nabídka – servis odstředivky na ČOV
RO projednala cenovou nabídku pro provedení servisu odstředivky na ČOV.
Usnesení č. 7: RO souhlasí s provedením servisu odstředivky na ČOV. RO schvaluje dodavatele
prací a to společnost ESB Rozvaděče a. s., IČ: 27749690, sídlem: K terminálu 7, 619 00 Brno a
pověřuje starostku vystavením objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

10.

MK u mostu – schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, čj. 583/2021
RO projednala schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro budoucí vybudování místní
komunikace u mostu.
Usnesení č. 8: RO schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci
plynárenského
zařízení
a
o
smlouvě
budoucí
nájemní
č. 9421001081/2021/4000236989 se společností GasNet Služby, s. r. o., IČ: 27935311,
sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno v 19:30
V Chotíkově 19. 05. 2021

Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

