ZÁPIS č. RO/2021/12
ze schůze Rady obce Chotíkov (dále jen „RO“), konané dne 03. 05. 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.
8.
9.

Schválení programu
Došlá pošta
ZŠ a MŠ
3.1
Volební řád školské rady
Výběrové řízení na pozici pracovníka pracovní čety
Cenová nabídka – AD a TDI oprava střechy a krovu – Poplužní dvůr - maštal
Cenová nabídka – AD a TDI oprava střechy a krovu – Poplužní dvůr - nároží
Cenová nabídka – zaměření schodiště a vestibul – hlavní budova ZŠ
Cenová nabídka – geodetické zaměření – pozemek u Sokolovny
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Markovna čp. 47

Průběh jednání

1.

Schválení programu
Schůzi RO 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.

Došlá pošta
RO bere na vědomí.

3.

ZŠ a MŠ
3.1
Volební řád školské rady
RO projednala návrh volebního řádu členů školské rady, ve kterém je nově
zohledněna varianta elektronické volby členů.
Usnesení č. 2: RO schvaluje navržený program.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

4.

Výběrové řízení na pozici pracovníka pracovní čety
RO projednala průběh výběrového řízení na pozici pracovního pracovní čety, která se uskutečnila
ve 4. čtvrtletí 2020. Vzhledem k možnému nástupu nového pracovníka pracovní čety od 01. 07.
2021 navrhla starostka schválení 1 pracovní pozice.
Usnesení č. 3: RO schvaluje 1 pracovní místo pro pracovníka pracovní čety.
Hlasování: Pro 2, Proti 1, Zdržel se 2

5.

Cenová nabídka – AD a TDI oprava střechy a krovu – Poplužní dvůr – maštal
RO projednala cenovou nabídku na autorský dozor a technický dozor investora při rekonstrukci
objektu maštale na Poplužním dvoře.
Usnesení č. 4: RO schvaluje cenovou nabídku dodavatele ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.,
IČ: 25229869, sídlem Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň za cenu 700,- Kč/hod bez DPH pro AD a TDI
při rekonstrukci objektu maštale na Poplužním dvoře – I. etapa a pověřuje starostku
vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

6.

Cenová nabídka – AD a TDI oprava střechy a krovu – Poplužní dvůr – nároží
RO projednala cenovou nabídku na autorský dozor a technický dozor investora při rekonstrukci
objektu nároží, tj. bývalé ratejny na Poplužním dvoře.
Usnesení č. 5: RO schvaluje cenovou nabídku dodavatele Ing. Jakub Švehla, IČ: 07190506,
sídlem: Kyjevská 55, 326 00 Plzeň - Slovany za cenu 650,- Kč/hod pro AD a TDI při rekonstrukci
nároží, tj. bývalé ratejny na Poplužním dvoře a pověřuje starostku vystavením objednávky.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

7.

Cenová nabídka – zaměření schodiště a vestibul – hlavní budova ZŠ
RO projednala cenovou nabídku na geodetické zaměření schodiště a vestibulu hlavní budovy
školy, které bude doplněním podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro projekt
opravy chodeb hlavní budovy školy.
Usnesení č. 6: RO schvaluje cenovou nabídku dodavatele společnosti Geodetické služby Plzeň,
spol. s r. o., IČ: 48360686, sídlem: Popelnicová 60, 312 00 Plzeň, a sice cenovou nabídku ve výši
14 700,- Kč bez DPH a pověřuje starostku vystavením objednávky a zajištěním služeb.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

8.

Cenová nabídka – geodetické zaměření – pozemek u Sokolovny
RO projednala cenovou nabídku na geodetické zaměření prostranství u Sokolovny, včetně
vypracování geometrického plánu, který vznikl ve 3 variantách jako podklad pro jednání orgánů
obce.
Usnesení č. 7: RO schvaluje cenovou nabídku dodavatele společnosti Geodetické služby Plzeň,
spol. s r. o., IČ: 48360686, sídlem: Popelnicová 60, 312 00 Plzeň, a sice cenovou nabídku ve výši
18 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku vystavením objednávky a úhradou faktury za služby.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

9.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy čp. 47
RO projednala žádost čj. 563/2021 ze dne 28. 04. 2021 o prodloužení nájemní smlouvy
o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, tj. nebytových prostor ve vejminku
na dvoře Markovně, čp. 47.
Usnesení č. 8: RO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy prostoru domu č. p. 47 na dobu
od 01. 08. 2021 do 30. 07. 2022.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:00
V Chotíkově 07. 05. 2021
Zapisovatel:
Eva Hirschfeldová – PODEPSÁNO

Ověřovatel:
Martin Haken – PODEPSÁNO

