ZÁPIS č. RO/2020/02
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 13. 01. 2021
od 17 hodin

Přítomni:

Eva Hirschfeldová
Magdaléna Chottová Dvořáková
Martin Haken
Mirka Palková
Jitka Paterová

Omluven:

Hosté:

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

Schválení programu
ZŠ a MŠ
2.1
Stanovisko k vyřazení majetku školy
Přijetí daru od ARBYD s.r.o.
Cenová nabídka – Poplužní dvůr sondy v domku
Žádost o odkoupení části pozemků – parc. č. 53/1 a parc. č. 582/3
Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 455/10
Došlá pošta

Průběh jednání
1.

Schválení programu
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
Stanovisko k vyřazení majetku školy
RO projednala návrh na vyřazení majetku školy.
Usnesení č. 2: RO schvaluje vyřazení majetku z evidence ZŠ a MŠ Chotíkov,
příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2020, který již není používán. Pro obec je tento
majetek neupotřebitelný. Nabídková povinnost vůči zřizovateli byla splněna.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Návrh na vyřazení majetku přílohou č. 1 tohoto zápisu

3.

Přijetí daru od ARBYD s.r.o.
RO projednala návrh darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru vybavení kuchyně v budově
staré školky čp. 239.
Usnesení č. 3: RO schvaluje přijetí věcného daru ve výši 40 000,- Kč od ARBYD s.r.o. vybavení
kuchyně mateřského centra - mateřské školy MONTESSORI v Chotíkově a pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

4.

Cenová nabídka – Poplužní dvůr sondy v domku
RO projednala cenovou nabídku na provedení sond v domku na Poplužním dvoře pro statické
posouzení objektu, zejména pak podkrovní části.
Usnesení č. 4: RO schvaluje cenovou nabídku společnosti TESMO, s.r.o., IČ: 25131010,
sídlem: Maňákova 743, 198 21 Praha 9 ve výši 14 990,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Cenová nabídka přílohou č. 2 tohoto zápisu

5.

Žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 53/1 a parc. č. 582/3
RO projednala žádost č.j. 23/2021 p. F. B. o odkoupení části obecních pozemků parc. č. 53/1 a
582/3, obojí v k.ú. Chotíkov. Případný záměr prodejů částí pozemků v této lokalitě je žádoucí
řešit pouze jako prodej souvislého dílu. O záměru prodeje částí těchto pozemků bude jednáno
se sousedními rezidenty v této lokalitě.
RO bere na vědomí

6.

Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 455/10
RO projednala žádost č.j. 784/2020 o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 455/10
v k.ú. Chotíkov o výměře cca 73 m2. Vzhledem k širším okolnostem v této lokalitě lze konstatovat
dlouhodobé problémy s parkováním soukromých vozidel na tomto obecním pozemku.
Usnesení č. 5: RO souhlasí na základě zveřejněného záměru o pronájmu s dlouhodobým
pronájem části pozemku parc. č. 455/10 v k.ú. Chotíkov společnosti GASTRO SERVIS Plzeň
s.r.o.
Hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdržel se 1

7.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:00
V Chotíkově 18. 01. 2021

Zapisovatel:

Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:

Magdaléna Chottová Dvořáková – PODEPSÁNO

