ZÁPIS č. RO/2022/13
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 04. 04. 2022
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Jitka Paterová

Omluvena:

Mirka Palková

Hosté:

Gabriela Budínská
Ředitelka ZŠ a MŠ Chotíkov

Program jednání RO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení programu
Došlá pošta
Organizační řád - směrnice č. 1/2022
ZŠ a MŠ
4.1. Zápisy do 1. třídy ZŠ
4.2. Filipova olympiáda
4.3. Mimořádné šetření k zjištění kapacity MŠ a ZŠ – Ukrajina
4.4. Úplata MŠ a ŠD pro školní rok 2022/2023
4.5. Zapojení ZŠ a MŠ do IROP 2021 -2027
4.6. Projekt – Chodby ZŠ
Konsolidace odběrů elektrické energie
Hodnotící komise VZ podlimitní – PŘÍSTAVBA ŠJ a OU se ŠD
Hodnotící komise VZMR – Chodby ZŠ
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022
Směrnice č. 2/2022 – sociální fond
Dodatek č. 3 smlouvy s CPOS Město Touškov
Fakturace služeb a zemních prací
Projednání situace napojení pozemku parc. č. 444/7 v k. ú. Chotíkov

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 se seznámila se žádostí o podklady a vyjádření obce Chotíkov, tj. se žádostí Ministerstva
vnitra ČR čj. M-61641-2/ODK-2022 ze dne 31. 03. 2022, naše č.j. 401/2022 ze dne 01. 04. 2022,
tj. se žádostí o zaslání podkladů pro prošetření podnětu k prověření výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům obce Chotíkov. Jedná se o podnět pro prošetření postupu orgánů
obce Chotíkov a) při schvalování smlouvy o právu stavby pro realizaci projektu LÁVKA přes silnici
I/20 – Faltusův most, dále o podnět b) při postupu schvalování úhrady a přefakturace nákladů,

schválených Zastupitelstvem obce dne 09. 12. 2021 a spojených s úpravou pozemku u
Sokolovny, tj. nového provizorního parkoviště u tohoto sportovního areálu a dále se jedná o
podnět c) prošetření postupu orgánů obce Chotíkov při úhradě faktury za inženýrskou činnost
pro projekt „Hřiště Umělka“, jejíž úhrada ve výši 20 tisíc Kč byla schválena Zastupitelstvem obce
dne 09. 12. 2021.
RO bere na vědomí.

3.

Organizační řád – směrnice č. 1/2022
RO projednala organizační řád obecního úřadu obce Chotíkov, tj. směrnici č. 1/2022.
Usnesení č. 2: Na základě § 102 a § 109 zákona o obcích schvaluje RO organizační řád obecního
úřadu obce Chotíkov jako směrnici č. 1/2022.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

4.

ZŠ a MŠ
Starostka přivítala ředitelku školy a projednána byla následující témata:
4.1. Zápisy do 1. třídy
Ředitelka školy Mgr. Gabriela Budínská informovala RO o proběhlém prvním termínu
zápisu (ze dvou vypsaných) do 1. třídy, k zápisu se dostavilo celkem 37 dětí, z Chotíkova
27, z Příšova 2 a z Nevřeně 1 dítě. Ostatní děti jsou nespádové, a to konkrétně z Nekmíře,
Úněšova a z Plzně, městská část Plzeň Malesice a Dolní Vlkýš.
RO bere na vědomí.
4.2.

Filipova olympiáda
Ředitelka školy informovala RO o účastí žáků ZŠ na Filipově olympiádě, žáci se soutěže
zúčastnili pod vedením Mgr. Spoustové. Ze soutěže je ke zhlédnutí reportáž na programu
ČT Déčko, rubrika „Zprávičky“.
RO bere na vědomí.

4.3.

Mimořádné šetření k zjištění kapacity MŠ a ZŠ – Ukrajina
Ředitelka školy informovala RO o mimořádném šetření k zjištění a zajištění kapacit v MŠ a
v ZŠ pro ukrajinské děti a žáky z důvodu válečného stavu na Ukrajině. Dle stanoviska
MŠMT lze kapacity ve školských zařízeních navýšit i bez hygienického posudku Krajské
hygienické stanice. Kapacita MŠ Chotíkov činí 0 dětí, kapacita ZŠ Chotíkov činí 45 žáků.
Tyto informace budou za ZŠ a MŠ Chotíkov poskytnuty MŠMT v rámci povinného
mimořádného šetření probíhající na základě výzvy ministerstva.
RO bere na vědomí.

4.4.

Úplata MŠ a ŠD pro školní rok 2022/2023
RO projednala výši úplaty za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2022/2023.
Aktuální výše úplat činí 500,- Kč za MŠ a 0,- Kč za ŠD.
RO bere na vědomí.

4.5.

Zapojení ZŠ a MŠ do IROP 2021-2027
Ředitelka školy Mgr. Gabriela Budínská informovala RO o plánovaném zapojení MŠ a ZŠ
do dotačního programu výzvy IROP 2021-2027. Škola připravuje projekt na vybavení
učeben robotiky a IT. Financování je u podpořených projektů rozloženo na 90 % z výzvy
IROP a 10 % obec jako zřizovatel. Realizační náklady jsou pro tento projekt odhadovány
na 10 mio Kč. Starostka obce prověřuje možnost kofinancování bezbariérovosti hlavní
budovy školy.
RO bere na vědomí.

4.6.

Projekt – Chodby ZŠ
RO a ředitelka školy projednali harmonogram a rozsah projektu opravy chodeb hlavní
budovy školy, tento projekt je nezbytné koordinovat na termín letních prázdnin. Starostka
obce prověří možnost etapizace tohoto projektu.
RO bere na vědomí.

5.

Konsolidace odběrů elektrické energie
RO byla seznámena s konsolidací odběrů elektrické energie doposud dodávaných společností
CONTE spol. s r.o. Po úpadu této společnosti byla odběrná místa (13) obce Chotíkova
přeevidovány v režimu DPI ke společnosti ČEZ.
RO bere na vědomí.

6.

Hodnotící komise VZ podlimitní – PŘÍSTAVBA ŠJ a OU se ŠD
RO projednala jmenování hodnotící komise veřejné zakázky podlimitní – PŘÍSTAVBA školní
jídelny a odborných učeben se školní družinou.
Usnesení č. 4: RO schvaluje hodnotící komisi VZ podlimitní – PŘÍSTAVBA ŠJ a OU se ŠD
ve složení Ing. Michal Cvikl, ing. arch. Jiří Opl, Václav Plic, ing. Mirka Palková, Martin Haken.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

7.

Hodnotící komise VZMR – Chodby ZŠ
RO projednala jmenování hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt opravy
chodeb hlavní budovy ZŠ.
Usnesení č. 5: RO schvaluje hodnotící komisi VZMR – Chodby ZŠ ve složení Ing. Michal Cvikl,
ing. arch. Jiří Opl a Václav Plic.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

8.

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022
RO projednala návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, které bude předloženo ke schválení
Zastupitelstvu obce dne 07. 04. 2022.
RO bere na vědomí.

9.

Směrnice č. 2/2022 – sociální fond
RO projednala návrh směrnice č. 2/2022 Zásady pro poskytování prostředků ze sociálního fondu
zřízeného k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, která bude předložena ke
schválení Zastupitelstvu obce dne 07. 04. 2022.
RO bere na vědomí.

10.

Dodatek č. 3 smlouvy s CPOS Město Touškov
RO projednala návrh dodatku ke smlouvě č. 4/2019 o úhradě nákladů spojených se
zabezpečením pečovatelské služby s účinností od 01. 07. 2019, tj. dodatek č. 3 smlouvy mezi obcí
Chotíkov a CPOS Město Touškov.
Usnesení č. 6: RO schvaluje dodatek č. 3 smlouvy č. 4/2019 obce a CPOS Město Touškov.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

11.

Fakturace služeb a zemních prací
RO projednala fakturaci služeb a zemních prací provedených při přípravě projektů obce Chotíkov
a za služby spojené s komunální správou ČOV a veřejných prostranství, tj. zemní práce spojené
s demolicí garáží, demolicí hasičárny u kostela, terénní úpravy, odvodnění stodoly na Poplužním
dvoře, převoz materiálu, odvoz suti, doprava zeminy, příprava živé zahrady pro mateřskou školu,
usazení plotu, terénní úpravy a bagrování suché řeky, převoz materiálu a kamenů, doprava a
dodávka kameniva do suché řeky, příprava pro položení vodovodní přípojky pro zahradu, úpravy
biomateriálu v areálu ČOV, terénní práce a pokládka frézované na komunikaci u mostu, dovoz a
pokládka frézované ve spodní části místní komunikace pod školou.
Usnesení č. 7: RO schvaluje fakturaci služeb a zemních prací a souhlasí s úhradou faktury č.
20220085 na částku 16 280,- Kč bez DPH, faktury č. 20220094 na částku 97 500,- Kč bez DPH,
faktury č. 20220095 na částku 60 360,- Kč bez DPH, faktury č. 20220096 na částku 49 800,- Kč
bez DPH, faktury č. 20220097 na částku 10 670,- Kč bez DPH dodavateli služeb firmě Jan
Schmidt, IČ: 73405370, sídlem: Chotíkov 84, 330 17 Chotíkov.
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1

12.

Projednání situace napojení pozemku parc. č. 444/7 v k. ú. Chotíkov
Místostarostka informovala o žádosti majitelů pozemku parc. č. 444/7 a RO projednala situaci
napojení tohoto pozemku parc. č. 444/7 v k. ú. Chotíkov na místní komunikaci účelovou.
RO bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00
V Chotíkově 11. 04. 2022
Zapisovatel:

Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:

Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

PREZENČNÍ LISTINA
schůze Rady obce Chotíkov ze dne 04. 04. 2022

Starostka

Eva Hirschfeldová
Radní

Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Mirka Palková
Jitka Paterová

Podpis

