ZÁPIS č. RO/2022/10
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 14. 03. 2022
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:

Martin Haken

Hosté:

Gabriela Budínská
Ředitelka školy

Program jednání RO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Došlá pošta
Dodatek č. 1 SOD – IPK Boula – průtah obce
Cenová nabídka na zemní práce
Organizační struktura obce Chotíkov
ZŠ a MŠ Chotíkov
6.1.
Informace ředitelky školy
6.2.
Doučování
6.3.
Společné představení žáků 1. a 9. ročníku
6.4.
IROP 2021-2027
6.5.
Projekt – oprava chodeb hlavní budovy školy

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
Rada obce Chotíkov se seznámila s došlou poštou, mj. s výzvou čj. 307/2022 od společnosti
CONTE spol. s r. o., IČ: 00565342, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1,
která požaduje zahájení jednání o změně obsahu smlouvy podle ustanovení § 1765
a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Společnost upozorňuje
na okolnosti podstatné pro změnu ceníku smlouvy na dodávky elektřiny. Na základě doporučení
právníka přijala RO následující usnesení:
Usnesení č. 2: RO nesouhlasí se zahájením jednání o změně obsahu smlouvy podle ustanovení
§ 1765 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

Rada obce Chotíkov se seznámila se žádostí čj. 285/2022, která byla dne 07. 03. 2022 doručena
obecnímu úřadu Chotíkov o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, starostka seznámila RO se způsobem vyřízení žádosti v zákonné lhůtě.
RO bere na vědomí.
Rada obce Chotíkov se seznámila se žádostí čj. 291/2022, která byla dne 07. 03. 2022 doručena
obecnímu úřadu Chotíkov o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, starostka seznámila RO se způsobem vyřízení žádosti v zákonné lhůtě.
RO bere na vědomí.

3.

Dodatek č. 1 SOD – IPK BOULA – průtah obce
RO projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení akce Chotíkov – III/18051 tj. průtah obcí v celkové délce
cca 1650 metrů. Vzhledem ke stavu projektu, původnímu a aktuálně nedostatečnému rozsahu
smlouvy o dílo z roku 2016 a změně požadovaných služeb, kdy je nezbytné doplnit projekt o
aktualizované stavební povolení, budou služby poptány a bude dále postupováno dle zákona o
veřejných zakázkách.

4.

Cenová nabídka na zemní práce
RO projednala cenovou nabídku na zemní práce pro údržbu obce a pro projekty obce.
Usnesení č. 3: RO souhlasí s cenovou nabídkou pro zemní práce, přeprava materiálu, dodávky
zeminy v sazbách 750,-, 1 000,- a 1100,- Kč/ hod bez DPH od společnosti Jan Schmidt,
IČ: 73405370, sídlem: Chotíkov 84, 330 17 Chotíkov a pověřuje starostku zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

5.

Organizační struktura obce Chotíkov
RO projednala organizaci pracovních pozic obce Chotíkov a jejich zařazení.
Usnesení č. 4: RO souhlasí s aktualizací organizační struktury pracovních pozic obecního úřadu
a pracovních pozic zaměstnanců obce Chotíkov a jejich zařazení.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Organizační schéma přílohou č. 1 tohoto zápisu.

6.

ZŠ a MŠ
6.1.
Informace ředitelky školy
Ředitelka školy informovala o uskutečněném lyžařském kurzu na Šumavě.
6.2.

Probíhá doučování spolufinancované EU z matematiky, českého jazyka, doučování lze
případně rozšířit o cizí jazyky a další předměty.

6.3.

Společné představení žáků 1. a 9. ročníku proběhne 24. 03. 2022 jako charitativní
divadelní, recitační a pěvecké vystoupení chotíkovských žáků pro pomoc Ukrajině.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude poskytnut organizaci Charita Česká
republika.

6.4.

Z operačního programu IROP v období 2021-2027 navrhuje škola žádat o finanční
dotaci na modernizaci počítačových učeben a případně na opravu víceúčelového
umělého hřiště. Tuto opravu je nezbytné koordinovat s případnou výstavbou
tělocvičny.

6.5.

RO projednala projektovou dokumentaci pro opravu chodeb hlavní budovy školy,
rozsah oprav a harmonogram projektu. Oprava chodeb je plánovaná na letní
prázdniny 2022, tj. od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022. Harmonogram projektu bude
dále aktualizován s konkrétním zhotovitelem.
RO bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 18:45

V Chotíkově 21. 03. 2022
Zapisovatel:

Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:

Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

PREZENČNÍ LISTINA
schůze Rady obce Chotíkov ze dne 14. 03. 2022

Starostka

Eva Hirschfeldová
Radní

Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Mirka Palková
Jitka Paterová

Podpis

