ZÁPIS č. RO/2020/02
ze schůze RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 13. 1. 2020
od 17h v kanceláři Obecního úřadu Chotíkov

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Jitka Paterová
Mirka Palková

Omluven:

Hosté: Mgr. Houdková
JUDr. Veber

Program jednání RO
1. Schválení programu
2. ZŠ a MŠ
2.1 Vyhodnocení spolupráce za roky 2018 a 2019
2.2 Zpráva ředitelky školy
3. Příprava poptávkových řízení a podkladů pro zadání veřejných zakázek
4. Černá skládka
5. Plán kulturních akcí

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. ZŠ a MŠ
2.1. Vyhodnocení spolupráce za roky 2018 a 2019
RO seznámila ředitelku školy s vyhodnocením spolupráce za roky 2018 a 2019.
2.2. Zpráva ředitelky školy
Ředitelka informovala o přípravě plánu dotací a darů. Informovala o přeplatku na vodném ve
výši cca 100 000,- Kč za rok 2019. Dále byl projednán stav vytápění v objektech školy; topení
nelze vždy regulovat; v některých částech chodeb a v některých třídách bývá vyšší pokojová
teplota. RO projednala nákup druhé dokovací skříně na tablety. Místostarosta p. Haken zaslal
email s podklady týkající se parametrů a s cenovou nabídkou. Projednán byl nákup příborů
pro MŠ, místostarostka pí Chottová Dvořáková předala cenovou nabídku na atestované
značkové příbory.
3. Příprava poptávkových řízení a podkladů pro zadání veřejných zakázek
RO projednala plán poptávkových a výběrových řízení na projekty rozvoje obce, kdy některé bude
nutné aktualizovat: poptávkové řízení: těžba dřeva a mlazin, audiovizuální vybavení KZ Slávie,
demolice objektu Vožechových, demolice garáží Poplužního dvora, rekonstrukce místní
komunikace „kolem Kordů“, svoz odpadů, vybudování chodníčků na hřbitově, revize PD II. etapy
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rekonstrukce ZŠ a MŠ Chotíkov, vypracování PD k provedení stavby sedimentační jímky,
vypracování studie a PD na vybudování nové hasičské základny, vypracování studie na rekonstrukci
objektu „Hamatovny“.
4. Černá skládka
RO projednala nově nalezené černé skládky v obci. Uklizeny a odstraněny budou svépomocí.
5. Plán kulturních akcí
Starostka informovala o vzniku nového místního spolku „Kulturní spolek PRO Chotíkov“. Radní pí
Paterová informovala přípravách kulturních akcí ve spolupráci s místními spolky a SPOZ.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00

V Chotíkově dne 14. 1. 2020
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová - PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková - PODEPSÁNO
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