ZÁPIS č. RO/2020/07
ze schůze RADY obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 23. 3. 2020
od 17h z důvodu krizového stavu v důsledku epidemie COVID-19 formou TELEKONFERENCE

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Jitka Paterová
Mirka Palková
Martin Haken

Omluven:

Hosté:

Program jednání RO

1. Program schůze
2. ZŠ a MŠ
2.1 Účetní závěrka za rok 2019 a rozdělení HV za rok 2019
2.2 Provoz ZŠ a MŠ během pandemie koronaviru
2.3 Regulace topení v budovách školy
2.4 Plaketa J. A. Komenského
3. Propojení rozvodů veřejného osvětlení lokalita „Nad školou“
4. Doplnění veřejného osvětlení u č. p. 120
5. Pořízení vanového kontejneru pro sběrné místo
6. Smlouva o zpracování inertních materiálů – EUROVIA Kamenolomy, a.s.
7. Dodatek č. 1 mezi obcí Chotíkov a CPOS Město Touškov
8. Pronájem prostor ordinace – veřejné oznámení
9. Dodatek č. 3 smlouvy s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
10. Výběr dodavatele PD zpomalovací práh u školy
11. Dotační titul Dešťovka SFŽP
12. Různé

Průběh jednání

1. Schůzi RO obce Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 17 h a konstatovala, že jsou online
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. Účetní závěrka a rozdělení HV za rok 2019
RO projednala předloženou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Chotíkov, příspěvkové organizace za rok 2019. Hospodářský výsledek příspěvkové
organizace za rok 2019 činí 245 027,53 Kč. Hospodářský výsledek bude rozdělen na dvě části,
částka 230 000,- Kč bude převedena do investičního fondu a částka 15 027,53 Kč bude
převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace.
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Usnesení č. 2: RO bere na vědomí účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2019 takto: částka 230 000,- bude převedena do investičního
fondu a částka 15 027,53 Kč bude převedena do rezervního fondu.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
2.2. Provoz ZŠ a MŠ během pandemie koronaviru
Starostka informovala o uzavření školy a školky v důsledku pandemie COVID-19
RO bere na vědomí
2.3. Regulace topení v budovách školy
Starostka informovala o pochybeních ve výpočtech termoregulace školy. RO konstatovala, že
je vhodné v době uzavření školy během pandemie ztlumit topení ve všech budovách
na temperační teplotu cca 15 C.
RO bere na vědomí
2.4. Plaketa J. A. Komenského
Starostka informovala o posunutí termínu udělení cen J. A. Komenského na dobu neurčitou.
Ceny „Plaketa J. A. Komenského“ je udělována ke dni učitelů 23. března, s ohledem na
pandemii COVID-19 byl březnový termín zrušen a bude nahrazen termínem novým.

3. Propojení rozvodů veřejného osvětlení lokalita „Nad školou“
Starostka informovala, že dne 17. 3. 2020 byla doručena projektová dokumentace pro propojení
rozvodů veřejného osvětlení v lokalitě „Nad školou“. RO projednala nabídku společnosti Rentec
Professional.
Usnesení č. 3: RO souhlasí s realizací propojení rozvodů veřejného osvětlení v lokalitě „Nad
školou“ a to v nejbližším možném termínu a pověřuje starostku vystavením objednávky na
provedení propojení společnosti Rentec Profesional, IČ: 26325403, sídlem Ledce 268, 330 14
Plzeň-sever.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
4. Doplnění veřejného osvětlení u č. p. 120
Starostka informovala o cenové nabídce ze dne 17. 3. 2020 na doplnění lampy veřejného osvětlení
u domu č. p. 120.
RO bere na vědomí
5. Pořízení vanového kontejneru pro sběrné místo
Starostka informovala o nutnosti vyměnit starý kontejner v areálu sběrného místa. Starý kontejner
je již zkorodovaný, bude odvezen do sběru (kovový šrot). Byl proveden internetový průzkum trhu.
Usnesení č. 3: RO souhlasí s pořízením 1ks vanového kontejneru – mulda 5,5 m3 a pověřuje
starostku vystavením objednávky u dodavatele MEVA-TEC.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
6. Smlouva o zpracování inertních materiálů – EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Starostka informovala o průběhu jednání se společností EUROVIA a navrhuje uzavřít smlouvu
se společností EUROVIA za účelem deponování inertních materiálů obce Chotíkov. Vzhledem
ke zvyšování potřeb na deponování materiálu, které obec vyprodukuje je pro obec ekonomické
využívat služby lokálně na provozovně EUROVIA v Chotíkově.
Usnesení č. 4: RO souhlasí s uzavřením smlouvy o zpracování inertních materiálů se společností
EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ: 27096670, sídlem Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI –
Růžodol I.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
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7. Dodatek č. 1 mezi obcí Chotíkov a CPOS Město Touškov
Starostka informovala a předložila dodatek č. 1 smlouvy o poskytování pečovatelských a
ošetřovatelských služeb, uzavřené mezi obcí Chotíkov a CPOS Město Touškov v r. 2019. Dodatek č.
1 stanovuje přesnou výši příspěvku obce Chotíkov na rok 2020 a to ve výši 142 314,- Kč, dále
dodatek č. 1 aktualizuje a stanovuje přesnou výši státního příspěvku na rok 2020.
Usnesení č. 5: RO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o poskytování pečovatelských a
ošetřovatelských služeb, uzavřené mezi obcí Chotíkov a CPOS Město Touškov.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
8. Pronájem prostor ordinace – veřejné oznámení
Na základě ukončení pronájmu prostor ordinace praktického lékaře projednala RO nabídku na
pronájem prostor pro další využití.
Usnesení č. 6: RO souhlasí se záměrem pronájmu prostor v 1. NP budovy obecního úřadu
č. p. 118 a pověřuje starostku zveřejněním záměru o pronájmu.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
9. Dodatek č. 3 smlouvy s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Starostka informovala o zrušení výběrového řízení na dodavatele svozů odpadů, který administruje
Centrální nákup, p. o. a předložila dodatek č. 3 smlouvy s AVE, který prodlužuje platnost stávající
smlouvy do 31. 12. 2020. Stávající ceník zůstává v platnosti.
Usnesení č. 7: RO souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy na svozy odpadů s AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
10. Výběr dodavatele PD zpomalovací práh u školy
Starostka informovala o proběhlém poptávkovém řízení na dodavatele PD pro realizaci
zpomalovacího prahu u školy a předložila cenovou nabídku ze dne 19. 3. 2020.
Usnesení č. 8: RO pověřuje starostku vystavením objednávky na vypracování PD pro zpomalovací
práh u školy, dodavatel Marie Vavříková, IČ: 04561001, sídlem Příkosice 151, 338 43 Mirošov.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
11. Dotační titul Dešťovka SFŽP
Starostka informovala o 144. výzvě SFŽP „Dešťovka pro obce“ na dotace pro zajišťování retence
vody v krajině. Starostka informovala o projektech, v rámci kterých by obec mohla o dotaci na
hospodaření se srážkovými vodami žádat.
RO bere na vědomí
12. Různé
Starostka informovala o aktuálně platných opatřeních přijatých v obci Chotíkov v důsledku
pandemie COVID-19. Obec zajišťuje pomoc pro seniory starší 65 let (nákupy, dovoz léků, jiná
pomoc v nouzi), Kulturní spolek PRO Chotíkov a členy ČSŽ šijí pro občany roušky ze 100% bavlny,
které lze vyvařit a opakovaně použít, obec tuto iniciativu podpořila nákup galanterie. Dále je pro
občany objednána desinfekce, která bude distribuována koncem t.t. Uzavřena zůstává knihovna,
škola a dětské hřiště, nadále platí zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu. Zrušeny byly všechny
sportovní a kulturní akce.

V Chotíkově dne 24. 3. 2020
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Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová - PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Magdaléna Chottová Dvořáková - PODEPSÁNO
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