ZÁPIS č. RO/2021/11
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 19. 04. 2021
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Martin Haken
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:

Magdaléna Chottová Dvořáková

Hosté:

JUDr. Zdeněk Veber

Program jednání RO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Schválení programu
Došlá pošta
Projednání situace – zpomalovací práh u školy
Cenová nabídka – rozšíření rozhlasu o nové lokality
Cenová nabídka – sněhové chytače
Cenová nabídka – oprava kanalizace u kostela
Cenová nabídka – doplnění nábytek OÚ
Cenová nabídka – geodetické zaměření Bejkárna
Markovna – sociálky
9.1
Cenová nabídka – administrace VZMR
9.2
Hodnotící komise VZMR
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb odpadového hospodářství
Dodatek č. 1 smlouvy k servisní smlouvě k PZTS zabezpečení
Různé
12.1
Žádost o finanční podporu Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
12.2
Žádost o užívání lesní cesty pro osobní přepravu automobilem
12.3
Žádost o změnu stanoviska – Protlaky Plzeň s.r.o.
12.4
MASkou křížem krážem

Průběh jednání
1.

Schválení programu
Schůzi RO Chotíkov zahájila starostka Eva Hirschfeldová v 17 h a konstatovala, že jsou přítomni
čtyři členové, a že je RO usnášeníschopná.
Usnesení č. 1: RO schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

2.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

3.

Projednání situace – zpomalovací práh u školy
Starostka informovala o průběhu a přípravě projektové dokumentaci na vybudování
zpomalovacího prahu u školy a o vyjádření projektanta p. Zdeňka Vavříka.
RO bere na vědomí.

4.

Cenová nabídka – rozšíření rozhlasu o nové lokality
RO projednala cenovou nabídku na rozšíření místního bezdrátového rozhlasu o nové lokality.
Usnesení č. 2: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti JD Rozhlasy s.r.o., IČ: 27797007,
sídlem: Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva za cenu 20 804,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
zajištěním dodávky a služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 1 tohoto zápisu.

5.

Cenová nabídka – sněhové chytače
RO projednala cenovou nabídku na doplnění sněhových chytačů na střeše stodoly Poplužního
dvora. Starostka informovala o žádosti majitele sousední nemovitosti o doplnění po celé šířce
plochy střechy.
Usnesení č. 3: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti Tegmento s.r.o., IČ: 29097258,
sídlem: Vokáčova1017, 337 01 Rokycany za cenu 12 826,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
zajištěním dodávky a služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 2 tohoto zápisu.

6.

Cenová nabídka – oprava kanalizace u kostela
RO projednala cenovou nabídku společnosti BK-INVESTIS, spol. s r.o. na opravu havarijního stavu
splaškové a dešťové kanalizace a opravu vodovodu u kostela.
Usnesení č. 4: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti BK-INVESTIS, spol. s r.o.,
IČ: 00884839, sídlem: Pod Všemi svatými 83 301 65 Plzeň za cenu 446 902,30 Kč bez DPH a
pověřuje starostku řešením havarijního stavu, zajištěním dodávky a služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 3 tohoto zápisu.

7.

Cenová nabídka – doplnění nábytek OÚ
RO projednala cenovou nabídku společnosti ARBYD CZ s.r.o. na doplnění nábytku obecního
úřadu o kartotéku, nástavce pro archivaci a doplnění skříně pro uložení rozhlasového zařízení.
Usnesení č. 5: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti ARBYD CZ s.r.o., IČ: 26339269,
sídlem: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov za cenu 40 319,50 Kč bez DPH a pověřuje starostku
zajištěním dodávky a služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 4 tohoto zápisu.

8.

Cenová nabídka – geodetické zaměření Bejkárna
RO projednala cenovou nabídku společnosti Geodetické služby Plzeň, spol. s r. o., na zaměření
výškopisu a polohopisu na Bejkárně pro zpracování studie hasičské zbrojnice a pro zpracování
dopravního napojení v této lokalitě.
Usnesení č. 6: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti Geodetické služby Plzeň, spol. s r. o.,
IČ: 48360686, sídlem: Popelnicová 60, 312 00 Plzeň, a sice cenovou nabídku ve výši 41 000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostku vystavením objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

9.

Markovna – sociálky
9.1
Cenová nabídka – administrace VZMR
RO projednala cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky malého rozsahu
od společnosti MAZEPPA s.r.o.
Usnesení č. 7: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti MAZEPPA, s.r.o.,
IČ: 27187039, sídlem Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, za cenu 11 500,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku vystavením objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
9.2

Hodnotící komise VZMR
Usnesení č. 8: RO schvaluje hodnotící komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu pro projekt vybudování sociálního zázemí ve dvoře Markovna
ve složení: Michal Cvikl, Eva Hirschfeldová, Iva Sládková, Václav Plic.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

10.

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb odpadového hospodářství
RO projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb odpadového hospodářství,
související s účinností Nového Zákona o odpadech ze dne 01. 01. 2021.
Usnesení č. 9: RO schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb odpadového
hospodářství ze dne 22. 12. 2020 uzavřené mezi obcí Chotíkov a dodavatelem AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

11.

Dodatek č. 1 smlouvy k servisní smlouvě k PZTS zabezpečení
RO projednala návrh dodatku č. 1 servisní smlouvy o PZTS zabezpečení objektů a nemovitostí
obce Chotíkov.
Usnesení č. 10: RO schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb k PZTS zabezpečení
objektů a nemovitostí obce Chotíkov uzavřené mezi obcí Chotíkov a dodavatelem EL-SIGNÁL
spol. s r. o., IČ: 49786911, sídlem: Lindauerova 90/8 301 00 Plzeň a pověřuje starostku
podpisem.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

12.

Různé
12.1

12.2

Žádost o finanční podporu Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú.
RO projednala žádost o finanční podporu Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú.
Usnesení č. 11: RO souhlasí s poskytnutím finanční podpory instituci Domov plzeňská hospicová péče, z. ú.
Hlasování: Pro 0, Proti 2, Zdržel se 2
Žádost o užívání lesní cesty pro osobní přepravu automobilem
RO projednala žádost o užívání lesní cesty pro osobní přepravu automobilem
k pachtovanému pozemku v obci Kůští.
Usnesení č. 12: RO souhlasí s užíváním lesní cesty automobilem soukromou osobou
pro dopravu do Kůští.
Hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdržel se 0

12.3

Žádost o změnu stanoviska – Protlaky Plzeň s.r.o.
RO projednala žádost o změnu stanoviska Rady obce č.j. 1312/2020 vyslovené firmou
Protlaky Plzeň s.r.o.
RO bere na vědomí

12.4

MASkou křížem krážem
RO projednala informaci místní akční skupiny MAS Radbuza o pokračování v soutěži
MASkou křížem krážem a zapojení lokalit obce Chotíkov.
RO bere na vědomí

Zasedání bylo ukončeno ve 20:30

Zapisovatel:

V Chotíkově 22. 04. 2021

Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Martin Haken – PODEPSÁNO

