
Datum provedení kontroly: 6.11.2013
Kontrolu provedl: Pavel Šůs, předseda kontrolního výboru

Kontroly se účastnil: Marcela Forman, Radka Lukášová
Hosté:  Vítězslav Blažek

stručný popis termín poznámka

VZ 3.3.2011 KV/2011/034 Blažek

běží
RO 18.4.2011 KV/2011/049

17.6.2012 zrušeno
RO 16.5.2011 KV/2011/062 Sedlecký

zrušeno
VZ 3.6.2011 KV/2011/075 Blažek

ukončeno
RO 12.9.2011 KV/2011/115

Blažek splněno RO ukládá SO tuto smlouvu  uzavřít.
RO 19.9.2011 KV/2011/120

Blažek splněno RO ukládá SO vstoupit s nabízejícím v jednání.
RO 19.9.2011 KV/2011/122

Blažek splněno
RO 26.9.2011 KV/2011/125

Blažek běží
RO 3.10.2011 KV/2011/127

14.11.2012 Blažek splněno
RO 24.10.2011 KV/2011/130

splněno

Tabulka kontroly plnění usnesení RO, ZO a KV do 21.10.2013 

Org
án

datum 
zasedání

číslo 
usnesení

Odp. 
osoba

splněno/sta
v splnění

ZO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích 
budoucí trasy horkovodu a přívodu el. energie do ZEVO 
na pozemcích ve vlastnictví obce za cenu Kč 100,-/m2

ZO ukládá SO   smlouvu uzavřít.                              
 Zatím jen smlouva o smlouvě budoucí č. 
sml.:2012/005156 Z

RO projednala  zadání studie vlivu prašnosti na životní 
prostředí způsobené provozem na komunikaci I/20 firmě 
EKOLA GROUP s.r.o.

RO souhlasí s zadáním výše uvedenému 
dodavateli.  Dodatek č.1 smlouvy č.: 11.03.20-06

RO projednala umožnění výkonu veřejně prospěšných 
prací v rozsahu 250 hodin pana Pavla Rubáše ml. pro 
obec Chotíkov.

RO souhlasí s výše uvedeným návrhem a ukládá 
p.Sedleckému zajištění náplně práce.              
Nebylo splněno v plném rozsahu 250 hodin.

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě na 
zpracování projektové dokumentace s VHP Plzeň na výše 
uvedené rozšíření rozsahu nutných opatření ,která 
vyplývají z požadavků Povodí Vltavy.

ZO ukládá SO tento „dodatek“ s projektantem 
uzavřít.

RO projednala žádost Plzeňské Teplárenské o uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení nově 
budovaného vodojemu a zařízení na pozemcích obce

RO projednala informaci o nabídce p. Jílka na odprodej 
nemovitosti „statku na návsi“.

RO projednala vybavení kanceláří OÚ infrapanely. RO ukládá SO zajistit dodání v ceně do 50.000,- 
CZK. 

RO projednala žádost firmy  Kamenolomy a štěrkopísky o 
pronájem obecního pozemku za účelem těžby písku.

RO pověřila SO k jednání o ceně pronájmu s 
jednatelem výše uvedené firmy.

RO projednala stížnost p.Kordy na nedodržení tech. 
postupu při výstavbě kanalizace a dalších inž. sítí 
(vodovodu) před č.p. 237.

RO rozhodla zadat posouzení stavu soudním 
znalcem pro zjištění, zda inž. Sítě byly provedeny 
v souladu v té době platnými normami a 
projektovou dokumentací. 

RO přizvala k jednání p. Pretla – stav. technika OÚ k 
osvětlení více a méněprací prováděných na invest. akci 
rekonstrukce místních komunikacích.

Blažek, 
Pretl

RO bere na vědomí vysvětlení víceprací s tím,že 
tyto zatím nejsou odsouhlaseny. RO konstatuje, že 
nebyly dodrženy termíny ze smlouvy o dílo na 
provedení MK a ukládá p. Pretlovi zpracovat výši 
sankcí a SO tyto sankce uplatnit. Zároveň ukládá 
p. Pretlovy předložit položkový rozpočet víceprací 
odsouhlasený stavebním dozorem.



RO 24.10.2011 KV/2011/131
8.12.2011 ZO splněno

RO 24.10.2011 KV/2011/132

Blažek splněno
RO 7.11.2011 KV/2011/136

8.12.2011 ZO splněno
RO 7.11.2011 KV/2011/137

8.12.2011 splněno
RO 7.11.2011 KV/2011/138

14.12.2011 TDI splněno
RO 7.11.2011 KV/2011/139

24.1.2013 splněno
RO 14.11.2011 KV/2011/142

16.3.2012 Čechura splněno
RO 14.11.2011 KV/2011/143

20.4.2012 Blažek splněno
RO 21.11.2011 KV/2011/144

Bláha splněno
RO 5.12.2011 KV/2011/146

Blažek splněno
VZ 8.12.2011 KV/2011/153

29.2.2012 Blažek splněno
VZ 8.12.2011 KV/2011/159

Blažek splněno

RO projednala možnost vstupu do místní akční skupiny 
(MAS) Úhlava.

RO doporučuje a ukládá SO předložit podmínky 
vstupu ZO.        VZ dne 8.12.2011 usnesení č.11.

RO projednala žádost  ČEZ distribuce a.s.  o uzavření 
smluv o smlouvě budoucí na vybudování elek. Přípojek do 
nové obyt. zony a to na pozemcích p.č. 558/153 a 2168/1 
PK.

RO ukládá SO projednat s žadatelem umístění na 
jiný pozemek, vzhledem k tomu, že navrhované 
řešení zasahuje do komunikace.

RO projednala studii a průběžný odhad nákladů 
zpracované Ing. Nedvědem ve výši 1.7 mil. Kč. na 
vybudování nové zastávky.

Ro rozhodla předložit tuto problematiku k 
posouzení ZO.         VZ 8.12.2011 usnesení č. 19

RO projednala odvodnění komunikace k autoservisu a k 
nemovitosti č.p. 109

stav. 
Technik, 
komise 
pro výb. 
Řízení

RO ukládá stav. technikovi poptat dodavatele 
prací a předložit komisi pro výb. řízení k 
posouzení.          VZ 8.12.2011 usnesení č.21.

RO projednala náhradu nákladů na opravu elektropřípojky 
na nemovitosti p. Kastla. Oprava byla vynucena 
poškozením kabelu při budování kanalizace  v rámci 
rekonstrukce MK.

RO rozhodla vynaložené náklady uhradit ve výši 
8.543,-Kč. a škodu uplatnit na dodavateli stavby.    
    Přefaktúrováno na BP Stavby CZ s.r.o. č.fak.: 
20110041

RO projednala havarijní stav Chotíkovského potoka v 
úseku od mostu pod autoservis. Blažek, 

komise 
pro výb. 
Řízení

RO rozhodla vypsat výběrové řízení na opravu 
části potoka                                                              
        Splněno VZ dne 24.1.2013 usnesení č. 5

RO projednala předběžné vyúčtování rekonstrukce MK K 
cihelně a průtahu obce. RO rozhodla provést audit vykázaných víceprací 

oprávněnou osobou.                                    
Expresní posudek.

RO projednala rozšíření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku p.č. 2843 o výměře 4746 m2. RO ukládá SO dodatek uzavřít.  Chybně zadané 

par. Číslo opraveno 20.4.2012
RO projednala požadavek p. Michla na opravu poškození 
oplocení jeho nemovitosti způsobeného při rekonstrukci 
komunikace.

RO ukládá stav. technikovi projednat tuto 
záležitost s p. Michlem a dále s dodavatelem 
stavby v termínu do 23.11.2011.

Uzavření věcného břemena s ČEZ pro elektropřípojku ke 
skládce  p.č. : 558/153  744/6 KNN č. sml. IV-12-0005569/002

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem nemovitostí p.č. 
3/2 o výměře155,- m2 a p.č. 3/1 o výměře 4479,- m2 vše 
v k.ú. Chotíkov „statek na návsi“ za cenu Kč 4.500.000,- + 
úhradu daně z převodu nemovitostí. 

ZO ukládá starostovi obce vstoupit do jednání s p. 
Jílkem a v případě dohody s ním uzavřít kupní 
smlouvu

Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem obce do 
„Sdružení místních samospráv“ .

ZO ukládá starostovi obce podat do „SMS“ 
přihlášku



VZ 8.12.2011 KV/2011/162

Blažek běží
VZ 8.12.2011 KV/2011/167

19.1.2012 Blažek splněno
VZ 8.12.2011 KV/2011/168

Blažek splněno
VZ 8.12.2011 KV/2011/169

3.5.2012 Blažek zrušeno
RO 13.12.2011 KV/2011/174

Blažek splněno
RO 13.12.2011 KV/2011/175

splněno
RO 19.12.2011 KV/2011/176

20.12.2011 Blažek splněno
RO 16.1.2012 KV/2012/003

28.3.2012 Blažek splněno

Starosta předložil návrh na podání žádosti na převzetí 
tělesa komunikace „Stará varská“ z vlastnictví
Plzeňského kraje do vlastnictví obce a o převedení 
pozemků s touto komunikací souvisejících. Tato
komunikace slouží v současné době jako Místní 
komunikace (dále jen MK) a obec na ní zajišťuje
údržbu a opravy.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce 
vstoupit do jednání s Plzeňským krajem o převodu 
(pozn. tělesa komunikace „Stará varská“ včetně 
pozemků s touto komunikací související) do 
vlastnictví obce Chotíkov

Předseda výběrové komise p. Vavřík seznámil 
Zastupitelstvo s výsledky posouzení nabídek na
zpracovatele nového územního plánu obce Chotíkov a 
doporučuje zastupitelům vybrat firmu Urbio
projekt a s touto uzavřít Smlouvu o dílo“ za cenu Kč 
266.000,- bez DPH

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít 
s firmou Urbio projekt Smlouvu o dílo na 
zpracování „Územního plánu obce Chotíkov“.

Předseda výběrové komise p. Vavřík seznámil 
zastupitelstvo s výsledky posouzení nabídek na opravu
odvodnění komunikace u autoservisu a komunikace u 
Herzigových a Paškových a doporučuje vybrat
firmu Omega s.r.o. za cenu Kč 142.321,- bez DPH.

č.sml.:  
9/2011 dne 
7.12.2011

ZO ukládá SO uzavřít s firmou Omega s.r.o. 
Smlouvu o dílo na opravu odvodnění komunikace 
u autoservisu a komunikace u Herzigových a 
Paškových.

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 725/3 v k.ú. 
Chotíkov firmě ARBYD o výměře cca 3300 m3 za cenu 
800 Kč/m3 Zrušeno VZ dne 3.5.2012 usn.č.10

RO projednala zadání posudku víceprací rekonstrukce 
MK     fi. Valbek.

RO ukládá SO připravit podklady pro uvedenou 
firmu

RO projednala požadavek na  výměnou dveří zadního 
traktu ZŠ,které jsou v nevyhovujícím stavu a jejich oprava 
by byla ekonomicky nevýhodná.

Bělohlav
ý

RO souhlasí s výměnou  a ukládá místostarostovi 
p. Bělohlavému vybrat dodavatele a zajistit 
výměnu.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a souhlasu se zařízením stavby 
mezi obcí Chotíkov a RWE GasNet spol. s r.o. na 
vybudování plyn. vedení na poz. p.č. 598/41,610/10 a 
600/4 v k.ú. Chotíkov za jednorázovou úplatu 1000,- Kč.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy                           
č. sml.:2305/11 CBOB dne 20.12.2011. 

RO projednala informaci z průběhu jednání DSO a 
pravděpodobně nedodržování  provozního řádu 
kompostárny.

RO ukládá SO vyžádat si provozní řád 
kompostárny a prověřit jeho dodržování.                 
                  RO projed. dne 28.3.2012 bod. č. 4.



RO 16.1.2012 KV/2012/005

19.1.2012 Blažek splněno
RO 23.1.2012 KV/2012/009

Bělohlavýsplněno
RO 30.1.2012 KV/2012/012

3.5.2012 ZO splněno
RO 15.2.2012 KV/2012/015

13.3.2012 Blažek splněno
RO 15.2.2012 KV/2012/017

RO splněno
RO 15.2.2012 KV/2012/020

5.3.2012 Blažek zrušeno
RO 20.2.2012 KV/2012/021

16.3.2012 splněno
RO 20.2.2012 KV/2012/022

3.1.2012 Sedlecký splněno
RO 20.2.2012 KV/2012/023

Blažek splněno
RO 20.2.2012 KV/2012/024

Sedlecký splněno
RO 28.2.2012 KV/2012/025

9.3.2012 splněno

RO projednala nabídku  firmy Valbek spol. s r.o.  Na 
posouzení oprávněnosti a přiměřenosti provedených 
víceprací a z toho vyplývajících zvýšených nákladů stavby 
Oprava MK Průtah a MK K Cihelně za cenu 24 000,- Kč 
bez DPH

RO ukládá SO uzavřít s fi. Valbek smlouvu o dílo 
na v provedení výše uvedených prácí.                     
     č. sml.: 11/PL/31/007

RO rozhodla o vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ a 
ZŠ Chotíkov v souladu se zákonem č. 472/2011 v měsíci 
únor 2012. RO ukládá místostarostovi Bělohlavému 
organizačně zajistit vyhlášení a průběh konkurzu

RO projednala  projednání žádost o odkoupení části 
pozemku 272/1 v k.ú. Chotíkov p. Adolfem Bernasem

RO doporučuje předložit ZO k projednání.               
  VZ 3.5.2012  usnesení č.8.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízená věcného 
břemene na poz. p.č. PK 2865/11 ZE v k.ú. Chotíkov ve 
prospěch ČEZ Distribuce a.s DS Metal č. sml.:EP-12-0001605/001

RO uvolňuje Rybářskému spolku 8 000,- Kč na nákup 
mat. na opravu fasády klubovny.

RO uvolňuje částku 8000,- Kč. , práce bude 
provedena brig. Činností členů RS.                 
Celková cena 18300,- Kč.

RO projednala žádost pronájem  části stodoly o výměře 
30 m2 v objektu Markovna firmě ZOLT CZ s.r.o. za 6 
000,- Kč / rok a ukládá starostovi uzavřít smlouvu zrušeno RO/2012/05/03 bod č.2.

RO projednala Expertní posudek firmy Valbek, který byl 
vypracován za účelem posouzení oprávněnosti a 
přiměřenosti provedených víceprací na rek. MK. 

RO došla k názoru, že Exp. Posudek je 
dostatečný. Je však třeba, na základu dodatku 
sml. S fi. Valbek , vyčíslit opravený rozpočet 
víceprací , který bude základem pro další postup 
jednání s dod. Stavby.

RO projednala způsob řešení OOP pro zaměstnance 
kategorie D a zadala zpracování směrnice k této 
problematice

RO ukládá p.Sedleckému zpracovat směrnici k 
této problematice.

RO projednala problematiku přeúčtování elekt. ZŚ.
RO ukládá SO ve spolupráci s řed. ZŠ převést 
odb. místo  z OÚ na ZŠ.

RO schvaluje nákup sněhové radlice jako příslušenství k 
traktoru STIGA v ceně 13 250,- Kč

RO projednala uzavření dodatku ke smlouvě s fi. Valbek 
na posouzení oprávněnosti a přiměřenosti provedených 
víceprací a z toho vyplývající zvýšených nákladů stavby 
za cenu 13400 Kč bez DPH. RO souhlasi s uzavřením dodatku.  



RO 28.2.2012 KV/2012/025a

splněno

RO 5.3.2012

KV/2012/025b

2012/03 Blažek splněno RO ukládá SO  výše uvedené vyjádření objednat.

RO 5.3.2012 III/2013 zrušeno
RO

5.3.2012
KV/2012/026

Sedlecký splněno

VZ 9.3.2012

KV/2012/027

13.3.2012 ZO splněno

VZ 9.3.2012

KV/2012/028

12.3.2012 SO splněno
RO

13.3.2012

KV/2012/029

splněno
RO

13.3.2012

KV/2012/030

Blažek splněno
RO

13.3.2012 1.11.2011 splněno
RO

28.3.2012 24.3.2012 splněno
RO

28.3.2012 splněno

RO byla seznámena s vlast. vztahy k pozemkům pod 
kom. od Razýmů směrem k rybníku Hádek.

RO ukládá SO oslovit vlastníky se záměrem 
vykoupit tyto pozemky.                                             
       Dne 2.3.2012 byly osloveni tito vlastníci – 
Koldovský, Ledvinová Marie, Velich, Potůček 
Lukáš, Forman Milan, Zíka Karel, ing.Štorkán 
Antonín, mudr.Karel Pitr, Komorous Filip, ing. 
Brabec Miroslav, Kníže Petr, Vraný Zdeněk, falter 
Marie.

RO projednala cenovou nabídku na odborné vyjádření k 
problematice příčin živelné události(eroze půdy) a 
realizace dešťové kanalizace v obci Chotíkov. Nabízená 
cena činí 12000 Kč bez DPH

KV/2012/025
c RO  znovu projednala žádost pronájem  části stodoly o 

výměře 20 m2 v objektu Markovna firmě ZOLT CZ s.r.o. .

RO ukládá SO záměr zveřejnit na úřední desce.     
     Zastaveno pro přetrvávající nezájem firmy 
ZOLT CZ.

RO projednala cenovou nabídku fi.ELTUR na montáž 
nouzového osvětlení v kulturním zařízení Slavie.

RO souhlasí s provedením prací za cenu 9 100,- 
Kč bez DPH.

ZO schvaluje výběr fa.Kalespol na těžbu 2012
ZO ukládá SO uzavřít s ní smlouvu.                       
č. sml.: KA/2012/12

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fa.Černý Jakub na 
administraci žádosti na dotace ČOV.

ZO ukládá SO uzavřít s touto firmou smlouvu o 
dílo. A dále ukládá RO kontrolovat plnění 
podmínek smlouvy ze strany zhotovitele.

RO projednala cenovou se stavebním technikem 
záležitosti víceprací na rekonstrukci MK a zhotovení 
odvodnění na MK.

stav. 
Technik

RO ukládá ST doložit vysvětlení k vzneseným 
připomínkám do 19.03.2012.

RO ukládá SO zadat dopracování zadávací dokumentace 
plynového vytápění pro výběrové řízení.

KV/2012/030
a

RO projednala návrhy na zřízení věcných břemen ve 
prospěch ČEZ Distribuce a.s. Na roz.dist. Soustavy na 
pozemcích p.č. 2865/11 ZE,p.č. 194/2 KN a 272/1  
KN,p.č. 558/153 KN a 2168/1 ZE(PK).

RO souhlasí s uzavřením uvedených  smluv.   
č.sml.: IV-12-0007034/VB/1

KV/2012/030
b RO projednala návrh na Smlouvu o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene na zař. dist. soustavy ve 
prospěch ČEZ Distribuce a.s.na pozemcích p.č. 720/36 
PK 2584,PK 2627 a 2623/2 v k.ú. Chotíkov.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy                          
č.sml.:IZ-12-0000076/1  (cesta ke skládce)

KV/2012/030
c

RO projednala návrh fa. Eliod servis s.r.o. o vyjádření k 
akci kompostárna.

RO na základě projednaných předložených 
dokumentů vydává souhlasné vyjádření.



RO

10.4.2012 splněno
VZ

3.5.2012

KV/2012/031

Blažek zrušeno
VZ

3.5.2012 splněno
RO

18.6.2012 12.11.2012 Blažek splněno
RO

18.6.2012

KV/2012/032

24.9.2012 Blažek splněno
RO

25.6.2012

KV/2012/033

Blažek splněno
RO

10.4.2012

KV/2012/034

Blažek splněno
RO

10.4.2012

KV/2012/035

splněno
RO

23.4.2012

KV/2012/036

Blažek splněno
VZ

29.6.2012

KV/2012/037

25.7.2012  splněno ZO ukládá SO tuto smlouvu uzavřít.
RO

2.7.2012

KV/2012/038

1.11.2011 Blažek splněno

KV/2012/030
d RO projednala žádost fi.DS Metal o souhlas k převedení 

pozemků PK 2530 a GP 2865/6 díl 3, které jsou ve 
vlastnictví poz. Fondu.

RO souhlasí s převedením pozemku GP 2865/6 
díl 3 z poz. fondu na fi. DS Metal. Nesouhlasí s 
převodem pozemku PK 2530.

ZO schvaluje “Smlouvu o smlouvě budoucí kupní“ na 
objekt vodojemu(nově budovaná ATS)mezi Plzeňskou 
teplárenskou a obcí Chotíkov za cenu 40 000,- Kč. Bez 
DPH. zrušeno VZ 29.6.2012. usnesení č.14

KV/2012/031
a

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 725/3 v k.ú. 
Chotíkov firmě ARBYD o výměře cca 3300 m3 za cenu 
600 Kč/m3

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Roubala 
zastupujícímu firmu ARBYD CZ s.r.o. žádala o 
snížení ceny pozemků na 400 Kč/m2. Zastupitelé 
obce Chotíkova na  VZ dne 12.12.2012 v usnesení 
 č. 11 tuto žádost zamítli.

KV/2012/031
b RO projednala smlouvu o zřízení věcného břemene na 

pozemku 421/1 v k.ú. Chotíkov, ve prospěch RWE 
Distribuční služby spol. s r.o. na zřízení plyn. přípojky v 
délce 6,1 m.

RO souhlasí s navrhovanou smlouvou.                    
č. sml.: IE-12-0003565/VB/001

RO prodiskutovala možnosti typu výstavby 
MŚ(zděná,dřevostavba,kontejnery)a zadání projektu pro 
stavební povolení a realizací.

RO ukládá SO vypsat VŔ na projekt pro stavební 
povolení a realizaci dřevostavby.                            
RO dne 24.9.2012 bod č.2.

RO projednala možnost získání dotace na vybudování 
cyklotrasy na přístupové komunikaci na Krkavec 
poskytované Plzeňským krajem. K této žádosti je potřeba 
zpracovat jednoduchou PD.

RO souhlasí s podáním žádosti a ukládá SO 
uzavřít smlouvu s proj. Paní Škubalovou za cenu 
20 000,- Kč.

RO projednala zpracování změn v projektové 
dokumentaci na rekonstrukci vytápění v budově OÚ.

RO projednala cenovou nabídku na dopracování projektu 
rekonstrukce vytápění OÚ

RO projednala námět na vybudování zastřešení na 
zastávce U školy.

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě kupní na objekt 
vodojemu(nově vybudovaná ATS)mezi Plzeňskou 
teplárenskou a.s.a obcí Chotíkov za cenu 1% 
pořizovacích nákladů max. Za cenu 50 000,- Kč.
RO projednala úhradu znaleckého posudku posouzení 
stavu poddolování v dolové míře MARIAHILF v 
k.ú.Chotíkov.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.                
č. fakt.: 201203



RO

30.7.2012

KV/2011/039

Blažek splněno
RO

13.8.2012

KV/2012/040

Blažek běží

RO 3.9.2012

KV/2012/041

4.10.2012 RO splněno

RO 3.9.2012

KV/2012/042

RO splněno RO ukládá SO vydat kladné vyjádření

RO 3.9.2012

KV/2012/043

24.9.2012 RO splněno

RO 10.9.2012

KV/2012/044

RO splněno

RO 10.9.2012 1.10.2012 RO splněno

RO 10.9.2012 1.10.2012 RO splněno

RO 10.9.2012 RO splněno

RO 17.9.2012

KV/2012/046

4.10.2012 Vavřík splněno

RO 17.9.2012

KV/2012/047

RO splněno

RO 17.9.2012

KV/2012/048

RO splněno

RO 24.9.2012

KV/2012/049

RO splněno RO rozhodla pro realizaci firmou STUPKA

RO 24.9.2012

KV/2012/050

4.10.2012 RO splněno

RO 1.10.2012

KV/2012/051

1.10.2012 RO splněno

RO projednala úhradu víceprací komunikace k cihelně a 
průtahu obcí va výši 1521084 Kč v souladu se smlouvou.

splněno v rozsahu víceprací                                
viz. faktura č.350120024 částka :1 852 098,- Kč.

RO projednala žádost mysliveckého sdružení Příšov o 
pronájem pozemků na honitbu za částku 30Kč/ha/rok. 
Celková výměra činí 4,6 ha. Pozemek se nachází za fa. 
Haspo a za kom. Chotíkov  - Příšov.

RO schvaluje výše uvedenou žádost a pověřuje 
SO o  uzavření smlouvy.                                          
          Čeká se na předložení návrhu smlouvy 
od žadatele.

RO projednala výběr autobusové zastávky. Posoudila 
internetové nabídky firem PONTTE ,READY LINE s.r.o 
,FORPLAST.

RO navrhne ZO ke schválení zakoupení 
autobusové zastávky.                                               
             VZ dne 4.10.2012.  usnesení č. 3.

RO projednala žádost fa. Lebiš s.r.o o vyjádření k zavření 
smlouvy věcného břemene ,týkajícího se stavby 
“Chotíkov,p.č. 720/36, kab. VN, TS,NN.
RO projednala návrh textu „výzva k podání nabídky“ na 
prováděcí projekt, včetně získání stavebního povolení 
výstavby MŠ.

RO ukládá SO oslovit nejméně 3 firmy                   
RO dne 24.9.2012.  bod č. : 2.

RO projednala zajištění ukládání odpadů občanů. 
Skládkování bude zajištěno zaměstnanci obce.

RO schvaluje uzavření prac. Poměru s p. Thurem 
a p.Michelem.

KV/2012/045
a

RO projednala zadání výb. Řízení na stavbu ČOV

RO pověřila SO připravit podklady pro zadání výb. 
Řízení                                                                RO 
dne 1.10.2012  bod. č.:4.

KV/2012/045
b

RO projednala zadání výb. Řízení na rekonstrukci lesní 
cesty(cyklotrasy) na Krkavec.

RO pověřila SO připravit podklady pro zadání výb. 
Řízení    RO dne 1.10.2012  bod. č.:3 

KV/2012/045
c

RO projednala zadání výb. Řízení na rekonstrukci 
Chotíkovského potoka.

RO pověřila SO připravit podklady pro zadání výb. 
Řízení

RO projednala návrh na  rozdělení dotací obce Chotíkova 
spolkům.

Pan Vavřík předloží návrh ZO ke schválení.           
VZ dne 4.10.2012 usnesení č.: 11.

RO projednala rozpočet na opravu fasády na vých. straně 
dvora markovy

RO rozhodla o provedení ve vlastní režii. Předpokl. 
Rozpočet do 40 000,- Kč. vč. DPH. (Zbývá jen 
venkovní nátěr)

RO projednala tech. stav vod. větve z vodárny Kirchl do 
objektu Slávie. 

RO rozhodla o prověření možností napojení všech 
odběratelů na veřejný vodovod.                       
Splněno 12/2012

RO projednala výměnu podlahové krytiny v místnosti 
hudební školy.

RO otevřela obálky s nabídkami na zpracování projektové 
dokumentace ke stav. povolení a realizaci MŠ.

RO předloží ZO fa.Arista Global.  VZ dne 
4.10.2012. usnesení č.: 4.RO projednala návrh smlouvy na zřízení věcného 

břemene na plynárenské zařízení na pozemku p.č. 194/2 
KN a 28 69 a 2870 dle PK ve prspěch RWE Gas Net, 
s.r.o.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy  č. 
Sml.:2736/12 VB (cesta ke koupališti) 



RO 1.10.2012

KV/2012/052

Výběrové řízení na úpravu cyklotrasy na Krkavec. 4.10.2012 RO splněno

RO 1.10.2012

KV/2012/053

4.10.2012 RO splněno

VZ 4.10.2012

KV/2012/054

ZO splněno

VZ 4.10.2012

KV/2012/055

22.10.2012 ZO splněno

VZ 4.10.2012

KV/2012/056

10.10.2012 ZO splněno

VZ 4.10.2012

KV/2012/057

15.10.2012 ZO zrušeno

VZ 4.10.2012

KV/2012/058

12.10.2012 ZO splněno

VZ 4.10.2012

KV/2012/059

ZO běží

VZ 4.10.2012
KV/2012/060

ZO souhlasí s dodatkem ke zřizovací listině ZŠ 4.10.2012 ZO splněno

RO 15.10.2012

KV/2012/061

4.10.2012 RO splněno

RO 15.10.2012

KV/2012/062

22.11.2012 RO splněno

RO 22.10.2012

KV/2012/063

15.7.2012 RO splněno

RO 29.10.2012

KV/2012/064

1.11.2012 RO splněno

RO 29.10.2012

KV/2012/065

1.11.2012 ZO splněno

RO doporučuje ZO fa.Silba a pověřuje SO zahájit 
jednání s touto firmou.                                          
VZ dne 4.10.2012. usnesení č. : 6.

Poptávka na zhotovení zadávací dok. na zkap.ČOV 

RO doporučuje uzavřením smlouvy s fa. Vodoh. 
podnik,a.s.                                                          VZ 
dne 4.10.2012. usnesení č. 5.

ZO schvaluje nákup autobusové zast. značky 
FORTPLAST 

ZO schvaluje výběr dodavatele projek. dokumentace na 
výstavbu MŠ fa.Arista Global s.r.o

ZO ukládá SO uzavřít s ní smlouvu.      
č.sml.:312123

ZO schvaluje výběr dodavatele projek. dokumentace na 
výstavbu ČOV fa.Vodohospodářský podnik

ZO ukládá SO uzavřít s ní smlouvu  
č.sml.:13/02/2012

ZO schvaluje výběr dodavatele na akci „Úprava cyklotrasy 
Krkavec“ a to fa. Silba s.r.o.

ZO ukládá SO uzavřít s ní smlouvu.     
č.sml.:32/2012                                            
Revokace usnesení č.6 ze dne 12.12.2012 (z 
důvodu odsouhlasení nové ceny opravy 
komunikace Cyklatrasy na Krkavec.)

ZO přijímá dotaci na úpravu cyklotrasy ve výši 480 000 kč.

ZO ukládá SO uzavřít smlouvu s Plzeňským 
krajem o její přijetí.                                       
č.sml.:30352012

ZO souhlasí s odkupem pozemku od rodiny Bočánků,tyto 
pozemky jsou součástí nově vybudované komunikace    
“K Cihelně“ za cenu 400 kč/m2.

RO projednala posudek zdravotního stavu stromu v 
arealu ZŠ

RO ukládá p.Bělohlavému řešit zeleň dle daného 
posudku.                                                     
Posudek vypracoval p.Daniel Brunát.

RO projednala stížnost p.Saláka týkajícího se havarijního 
stavu opěrné zdi.

RO ukládá SO postoupit tuto stížnost příslušnému 
SÚ.                                                                č.jed.: 
STAV/7328/2012/MA

RO projednala návrh smlouvy na zřízení věcného 
břemene  ve prospěch RWE Gas Net, s.r.o.,na zřízení 
plyn. zař. na poz. p.č. 263 v k.ú. Chotíkov.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy               
(smlouva jen o smlouvě budoucí 
č.sml.:1712/10/CBVB)

RO projednala výběr firmy na skutečné zaměření 
kanalizace v obci realizované v letech 1999 – 2002.

RO doporučuje ZO vybrat fi. GEORAIL                  
VZ dne 1.11.2012.  usnesení č. 12.

RO projednala výběr firmy na přípravu pozemku  pod 
autobusovou zastávku u ZŠ.

RO doporučuje ZO vybrat fi.Křelina Václav.           
ZO dne 1.11.2012 usnesení č. 13.



RO 5.11.2012

KV/2012/066

RO splněno

VZ 1.11.2012

KV/2012/067

SO splněno

VZ 1.11.2012

KV/2012/068

SO běží

VZ 1.11.2012

KV/2012/069

SO splněno

RO 26.11.2012

KV/2012/070

Sedlecký splněno

RO 3.12.2012

KV/2012/071

SO splněno

RO 3.12.2012

KV/2012/072

SO splněno

VZ 12.12.2012
KV/2012/073

SO splněno

VZ 12.12.2012

KV/2012/074

VZ zrušeno

VZ 12.12.2012

KV/2012/075

SO splněno

VZ 12.12.2012

KV/2012/076

SO splněno

VZ 12.12.2012
KV/2012/077

SO splněno

VZ 12.12.2012

KV/2012/078

SO splněno

RO projednala způsob nakládání s kovovým odpadem na 
základě opakovaného vniknutí do objektu ČOV

RO s platností od 1.12.2012,zastavuje možnost 
ukládání kov. Odpadu v areálu ČOV.

ZO zmocňuje SO Ing. Vítězslava Blažka k projednání 
návrhu Územního plánu se všemi dotčenými orgány v 
rámci rozsahu usnesení č.5, písm. a) až usnesení č. 5, 
písmeno t).

ZO ruší usnesení č.5 bod e)                           
Splněno I/2013

ZO schvaluje výběr firmy Georail pro zaměření 
skutečného stavu kanalizace pro účely kolaudace a to za 
cenu 18,- Kč. za běžný metr.

ZO vybírá firmu Václav Křelina na přípravu pozemku pod 
autobusovou zastávku u zákl. Školy, s tím že bude 
akceptovaná smlouva o dílo předložená obci Chotíkov, 
včetně předložené ceny tj.  59 988,- Kč.

Kontrola konečného vyúčtování provedené práce.  
                                                                              
Číslo faktury 5211/12, proplaceno 59 988,- Kč.

RO projednala nákup motorových nůžek na živý plot,při 
zohlednění ceny a požadované kvality vybrala mot. nůžky 
značky Hitachi 50EA a cenu 6 990,- Kč.

RO ukládá panu Sedleckámu koupit mot. nůžky 
zn. Hitachi 50EA za cenu 6 990,- Kč.                       
Číslo faktury 131412 ve výši 6990,- Kč. 

RO projednala cenové nabídky na dodávku služby 
elektrorevize budov ve vlastnictví obce.

RO vybrala pro provedení revizi firmu Ladislav klik 
za cenu 14 280,- Kč. Vč. DPH.                                 
      Konečná cena 14 399,- Kč   č.fakt. 96/13/KL 
dne 19.4.013.

RO projednala žádost o poskytnutí dotace na stavbu 
vodovodní přípojky podanou Davidem Bělohlavým a Vitou 
Machovou ve výši 11 654,- Kč.

RO schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč.  
Proplaceno dne 21.1.2013 č. d. dokladu 39/13.

ZO schvaluje dotaci Mysliveckému sdružení na rok 2013 
ve výši 30 000,- Kč.

ZO schvaluje dotaci Kulturnímu klubu ve výši 10 000,- 
Kč., za podmínky doložení všech potřebných dokladů v 
souladu s Pravidly pro přerozdělováni finančních 
prostředků spolkům.

Kontrola dokladů  v souladu s Pravidly pro 
přerozdělováni finančních prostředků spolkům.       
   Nebyly dodány podklady potřebné ke schválení 
dotace.

ZO schvaluje dotaci Rybářskému spolku na rok 2013         
 ve výši 50 000,- Kč.

ZO schvaluje dotaci Svazu žen na rok 2013                       
ve výši  65 000,- Kč.

ZO schvaluje dotaci SDH na rok 2013 ve výši 140 000,-
Kč.

ZO schvaluje dotaci HC Chotíkov na rok 2013                    
 ve výši 250 000,- Kč.



VZ 12.12.2012

KV/2012/079

VZ splněno

VZ 12.12.2012

KV/2012/080

VZ splněno

RO 20.12.2012

KV/2012/081

SO splněno

ROK  2013

RO 7.1.2013

KV/2013/001

Sedlecký splněno

RO 7.1.2013

KV/2013/002

SO splněno

RO 21.1.2013

KV/2013/003

RO projednala nabídky na  těžbu dřeva v roce 2013. ZO splněno

RO 21.1.2013

KV/2013/004

ZO splněno

RO 21.1.2013

KV/2013/005

RO splněno

VZ 24.1.2013

KV/2013/006

SO splněno

SO navrhl přidělení dotace ve výši 450 000,- Kč. pro FC 
Chotíkov s podmínkou, že do žádosti o přidělení  dotace 
budou detailně specifikovány položky na čerpání dotace.

Kontrola detailně popsaných položek na čerpání 
dotace.                                                                VZ 
dne 24.1.2013 usnesení č.4.

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2013, kde celkové 
příjmy r. 2013 činí 35 663 500,- Kč.  a celkové výdaje činí 
34 959 500,- Kč.

RO projednala návrh smlouvy o nájmu pozemků p.č. 
558/195, 720/23, 720/36 a 725/2 v k.ú. Chotíkova za 
účelem výstavby ZEVO Chotíkov.

RO ukládá SO výše uvedenou smlouvu uzavřít.      
    Splněno, smlouva podepsaná dne 
21.12.2012, s účinností od 1.1.2013 pronájem 
na 50 let.

RO projednala konečné znění návrhu smlouvy o zajištění 
úklidu sněhu a údržby komunikace s p. Tomáškem.

RO souhlasí se zněním návrhu výše uvedené 
smlouvy a ukládá p.Sedleckému tuto smlouvu 
projednat a uzavřít.                                        
Smlouva uzavřena dne 13.12.2012

RO bere na vědomí zprávu o projednání poskytování 
služby zimní údržby komunikací v obci Příšov se 
starostkou obce prostřednictvím p.Tomáška

RO ukládá SO uzavřít s obcí Příšov smlouvu o 
poskytování výše uvedené služby.                           
  Podepsáno 28.5.2013.

RO provedla vyhodnocení kriterií a předložila ZO k 
rozhodnutí o výb. dodavatele prací.                        
VZ ze dne 24.1.2013 usnesení č.6.

RO projednala dodatek č.1 ke smlouvě č.13/02/2012 
uzavřenou s VHP a.s.

RO předloží  dodatek zastupitelstvu s tím, že 
doporučuje jeho uzavření.                                        
 VZ dne 24.1.2013 usnesení č.9.

RO projednala zadání výroby plastové nástavby na valník 
na převoz posypové soli.

RO souhlasí se zadáním zakázky firmě Renoplast 
do výše 10 000.- Kč.                                                 
     číslo fak.: 1301022 cena 7647,- Kč. 

VZ projednalo výběrová řízení na dodavatele stavebních 
prací na akce „Výstavba nové MŠ“, „Čistírna odpadních 
vod“ a „Oprava Chotíkovského potoka“ budou zadána 
firmě „Stavební poradna České Budějovice“.

ZO ukládá SO uzavřít jednotlivé smlouvy na 
komplexní realizaci výběrových řízení na akce 
„Výstavba nové MŠ“, „Čistírna odpadních vod“ a 
„Opravu Chotíkovského potoka“ s firmou Stavební 
poradna České Budějovice.                                      
 Smlouvy podepsány na „ČOV“ dne  4.6.2013, 
„Opravu Chotíkovského potoka“ dne 15.5.2013. 
                                                  



VZ 24.1.2013

KV/2013/007

SO zrušeno

VZ 24.1.2013

KV/2013/008

SO splněno

RO 5.2.2013

KV/2013/009

SO běží

RO 5.2.2013

KV/2013/010

SO splněno

RO 5.2.2013

KV/2013/011

SO splněno

RO 5.2.2013

KV/2013/012

RO splněno

RO 5.2.2013

KV/2013/013

SO splněno

RO 11.2.2013

KV/2013/014a

20.5.2013 RO zrušeno

RO 11.2.2013

KV/2013/014b

6.5.2013 SO splněno

VZ projednalo výběr dodavatele těžebních lesnických 
prací v roce 2013.

ZO ukládá SO uzavřít smlouvu na těžbu dřeva v 
obecních lesích s firmou Kalespol s.r.o. Stříbro, a 
to za čistou výnosovou cenou pro Obec ve výši 
1055,- Kč/m3.                                                           
          Zrušeno dne 21.3.2013 usnesení č.4.

VZ projednalo dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.13/02/2012 
na zpracování dotačního projektu na akci  zkapacitnění 
ČOV Chotíkov včt. optimalizace dešťového odtoku.

ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě 
č.13/02/2012 mezi obcí Chotíkov a VHP Plzeň        
    dodatek uzavřen 25.1.2013

SO informoval RO o vloupání do kanceláří OÚ a základní 
školy s tím, že celý případ řeší PČR.

RO ukládá SO uplatnit škody vzniklé při krádeži na 
pojišťovně.                                                               
Pojistné plnění pro ZŠ Chotíkov bylo 
vyplaceno.                                                               
                   

SO navrhl nákup notebooku a datového úložiště jako 
náhradu za odcizené věci

RO ukládá SO zrealizovat nákup uvedených věcí.  
     Datové  úložiště - cena 2199,- Kč fakt. č. 
0596299 dne 24.5.2013 , notebook včetně 
programů - 22 240,- Kč fakt. č. 20130528  dne 
18.2.2013.

RO projednala zřízení bankovního účtu u ČNB, má být 
používán pro příjem dotací a vedení daňových výnosů.

RO ukládá SO založit výše popsaný účet s tím, že 
oprávnění nakládat s účtem bude mýt SO, 
místostarostové  a účetní.                                        
 Založen dne 13.2.2013 pod názvem „Dotace 
USC“      číslo  účtu: 94-4819371/0710.

RO projednala žádost manželů Jíranových na umístění 
sloupu veřejného osvětlení.

RO zaujme k žádosti stanovisko na příštím 
zasedání,  po seznámení s místní situací.           
Další postup byl projednán na RO dne 
11.2.2013 bod. č.4.

RO projednala smlouvu o zřízení věcného břemene ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Na pozemcích 583/13, 20 
pro kabel nízkého napětí.

RO ukládá SO uzavřít výše uvedenou smlouvu.      
    číslo smlouvy : IV-12-0007275/VB/001 dne 
11.2.013.

SO informoval RO o nevyhovujícím stavu tlakové nádoby 
na vodárně v prostoru Bejkárny, která neprošla revizí.

RO ukládá SO oslovit nejméně 3 firmy pro podání 
nabídky na dodávku tlak. nádoby vč. základního 
předepsaného vybavení a montáže.                        
    RO dne 20.5.2013 usnesení č.3 rozhodla 
opravu provést ve vlastní režii.

RO projednala  návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro výstavbu plynových přípojek na parcelách 
č.598/41,602/10 a 600/4 ve vlastnictví obce Chotíkov ve 
prospěch RWE Gasnet, s.r.o.

RO ukládá SO uzavřít výše uvedenou smlouvu.      
    Smlouva o smlouvě budoucí 
č.sml.:2305/11/CBNB -  tento bod je dále 
doplněn o pozemek p.č. 570/13 a byl projednán 
na RO dne 8.4.2013 bod č.4.                                  
                    Podepsáno 16.5.2013.



RO 11.2.2013

KV/2013/015

SO splněno

RO 18.2.2013

KV/2013/016

SO splněno

RO 18.2.2013

KV/2013/017

SO běží RO schvaluje vyvěšení záměru.

RO 18.2.2013

KV/2013/018

splněno

RO 18.2.2013

KV/2013/019

SO splněno

RO 18.2.2013

KV/2013/020

RO splněno

RO 4.3.2013

KV/2013/021

SO splněno

RO 4.3.2013

KV/2013/022

SO splněno

RO 4.3.2013

KV/2013/023

RO splněno

RO projednala varianty žádosti manželů Jiranových na 
umístění sloupu veřejného osvětlení.

RO vybrala jako vhodné řešení předloženou 
variantu č.1 a ukládá SO zajistit formální a 
technické náležitosti provedení této akce.                
                 

RO projednala žádost podanou 7.12.2012 společností MV 
Projekt Klatovy s.r.o.,  o podepsání smlouvy o zřízení 
věcného břemene.(na bejkárně, za mostem vlevo , BM-
stavební p.k .2857/1díl II)

RO ukládá SO výše uvedenou smlouvu uzavřít.      
    Splněno,číslo smlouvy IV-12-0004298/003.      
          

RO projednala záměr o odprodeji části pozemku p.č. 235 
a 240 v KÚ Chotíkov.                                                           
   Naproti objektu prodejny COOP

RO projednala žádost ředitelky ZŠ o využiti rezervního 
fondu na zabezpečení objektu školy včetně připojení na 
PCO.

ředitelka 
ZŠ

RO schvaluje žádost a ukládá ředitelce ZŠ a MŠ 
provést poptávkové řízení                                        
  Poptány firmy Apold security, Inel – market, 
p.Brada, Delta Plzeň, Astra – K, Tuebor General 
Servise. Vybrána fa. Tuebor General Servise 
(cena 62 681,- Kč.) Zbývá jen uzavřít smlouvu o 
kontrole objektu.

RO projednala oznámení firmy Kalespol s.r.o.  O 
odstoupení z výběrového řízení na těžbu dřeva.

RO navrhne ZO  zrušení výběrového řízení a 
odložení těžby.                                                         
Zrušeno ZO Chotíkova na VZ dne 21.3.013. 
usnesení č.4.

RO projednala řešení v ZŠ – bojleru na ohřev teplé vody 
(předběžné náklady cca 100 000,- Kč bez DPH.)

RO z důvodu havarijní situace schvaluje výběr 
firmy Instalaterství Sýkora – Regner s.r.o.na 
výměnu bojleru.                                                        
             Splněno číslo fakt.: 2130120 za cenu 
109 596,- Kč. Dne 15.3.2013.

RO projednala výstavbu přístřešku na  zastínění laviček 
na dětském hřišti v areálu OÚ.

RO ukládá SO provést zpracování jednoduché 
výkresové  dokumentace a realizovat výstavbu v 
režii OÚ.                                                                   
Splněno, cena materiálu 13206,-Kč  práce 
provedl pan Treml za 9500,- Kč.

RO projednala nákup náhradního čerpadla do provozu 
Markovny. 

RO souhlasí s nákupem do výše 5 000,- Kč.           
    Zakoupeno dne 4.6.2013 za cenu 3900,- Kč 
faktura č. 20813190.

RO projednala návrh rozdělení hospodářského výsledku 
ZŠ a MŠ Chotíkov za rok 2012.                                           
  Byla vytvořena ztráta ve výši 59 052,38 Kč.

RO souhlasí s úhradou výše uvedené ztráty z 
rezervního fondu ZŠ a MŚ Chotíkov.                       
   Požadavek na převod ztráty byl vznesen 
14.2.2013,po schválení RO bude zaúčtován v II. 
čtvrtletí tohoto roku.



RO 18.3.2013

KV/2013/024

RO splněno

RO 18.3.2013

KV/2013/025

RO projednala změněná Kritéria o přijímání dětí do MŠ RO splněno RO souhlasí.

RO 25.3.2013

KV/2013/026

20.5.2013 splněno

RO 25.3.2013

KV/2013/027

SO běží

VZ 21.3.2013

KV/2013/028

SO splněno

VZ 21.3.2013

KV/2013/029

SO splněno

VZ 21.3.2013

KV/2013/030

SO splněno

RO 8.4.2013

KV/2013/031

16.5.2013 SO splněno

RO 16.4.2013

KV/2013/032

SO splněno

RO 16.4.2013

KV/2013/033

SO běží

RO 22.4.2013

KV/2013/034

SO běží

RO projednala Výroční zprávy k naplňování zákona 
106/1999 Sb. O poskytování informací.

RO souhlasí s předloženými zprávami a ukládá 
SO tyto zveřejnit v souladu ze zákonem.

RO projednala povinnost  vypracování energetického 
průkazu náročnosti budov ve vlastnictví obce Chotíkov 

p.Sedlec
ký

RO ukládá p.Sedleckému připravit podklady pro 
poptávkové řízení na výběr dodavatele.                   
   Splněno RO dne 20.5.2013 usnesení č.4.

RO projednala nutnost výměny vodoměrů u odběratelů 
vody z Kirchlu.

RO ukládá SO vypsat poptávkové řízení na 
dodavatele.

Výměna ohřívače vody pro ZŠ Chotíkov. Celkové náklady 
spojené s výměnou jsou předpokládány ve výši do 130 
000.- Kč.

ZO schvaluje výměnu ohřívače vody v ZŠ 
Chotíkov do 130 000,- Kč.                                        
                Celková cena činí 114 596,- Kč.
(109596,- Kč fak.č.:2130120 a 5000,- Kč fak.č.: 
01/013 dne 20.3.013 „elektroinstalace“)

Výběr dodavatele na opravu kanalizace před domem 
p.Kordy.  1)Cetina a Kentaur s.r.o za 77 430,- bez DPH.    
                   2)Omega CaM s.r.o.      za 79 863,- bez DPH.

ZO schvaluje výběr fa.Cetina a Kentaur s.r.o. za  
cenu 77 430,- Kč. bez DPH. ZO ukládá SO s touto 
firmou smlouvu uzavřít. V případě neuzavření 
smlouvy jednat s firmou, která se umístila na 
druhém místě.                                                           
           Splněno číslo fak.:131033 dne 24.4.013. 
za cenu     77 431,- Kč 

Návrh dodatku č.1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí 
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní 
obslužnost ve výši 65 340,- Kč.

ZO schvaluje uzavření dodatku                                
  Dodatek uzavřen dne 22.3.013.

RO projednala smlouvu o zřízení věcného břemene pro 
plynárenské zařízení na pozemcích p.č. 570/13, 598/41, 
600/4, 602/10 v k.ú. Chotíkov ve prospěch RWE Gas Net 
s.r.o. , za cenu 1000 Kč.(cesta od Razímu směrem k 
Hádku)

RO souhlasí s uzavřením smlouvy.                          
  Tento bod byl již projednáván na RO dne 
11.2.2013 bod č.3., doplněn jen pozemek p.č. : 
570/13.Smlouva  není podepsaná.                        
   Podepsáno 16.5.2013

RO projednala návrh na pronájem pozemků p.č. 720/35 v 
k.ú. Chotíkov pro účely dočasného napojení staveniště 
ZEVO společností ČEZ Distribuce na dobu určitou do 
20.4.2016 za cenu 1000,- Kč./rok.

RO souhlasí s návrhem smlouvy a ukládá SO 
uzavřít  uvedenou  smlouvu.                                     
            Splněno, podpis smlouvy na pronájem je 
datován dne 16.4.2013, jednání RO probíhá  od 
18:00 na obecním úřadě........???

RO projednala problematiku vlastnictví mostu přes silnici 
I/20.

RO rozhodla podat určovací žalobu na určení 
vlastníka této stavby.                                                
Dle pana Starosty, věc postoupena právníkovy 
obce Chotíkov panu Vebrovy.

RO projednala nabídku AVE CZ odpadové hospodářství 
na výkup železa a barevných kovů přímo od občanů 
Chotíkova.

RO souhlasí a ukládá SO vydat pravidla pro tyto 
služby.                                                                     



RO 6.5.2013

KV/2013/035

RO splněno

RO 20.5.2013

KV/2013/036

3.6.2013 SO splněno

RO 20.5.2013

KV/2013/037

21.5.2013 SO splněno

RO 20.5.2013

KV/2013/038

11.6.2013 SO splněno

RO 20.5.2013

KV/2013/039

20.6.2013 RO splněno

RO 20.5.2013

KV/2013/040

20.6.2013 RO splněno

RO 3.6.2013

KV/2013/041

4.6.2013 SO splněno

RO 3.6.2013

KV/2013/042

4.6.2013 SO běží

RO 3.6.2013

KV/2013/043

16.5.2013 SO splněno

RO 3.6.2013

KV/2013/044

RO projednala havarijní stav kopule na střeše ZŠ. 8.7.2013 SO splněno

RO projednala nabídku na výrobu nových vrat do kotelny 
ZŠ Chotíkov a to od firem Zámečnictví Aneta ve výši 27 
500,- Kč a firmy Zámečnictví Bejček ve výši 16 500,- Kč 
bez DPH.

RO se rozhodla objednat výrobu vrat od firmy 
Zámečnictví Bejček (za cenu 16 500,- Kč bez 
DPH.)

RO projednala nesprávné parkování vozidel občany na 
místních komunikacích.

RO ukládá  SO vyzvat dotčené občany k 
dodržování silničního zákona.                                  
                   Splněné vyhláškou „Výzva 
Občanům“ ze dne 3.6.2013.

RO projednala smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene na elektro přípojku na pozemcích 188/I 
ZE  (PK) a p.č. 688/7 v k.ů. Chotíkov ve prospěch ČEZ 
Distribuce a.s.

RO souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy.   
    Podepsáno dne 21.5.2013 číslo smlouvy IV-
12-0008756/VB/1

RO projednala nákup tlakové nádoby do vodár. zařízení 
Kirchl.

RO souhlasí s nákupem TN a s provedením v režii 
obce Chotíkova.                                                       
 TN nakoupena 11.6.2013 za cenu 41 365,- Kč 
číslo faktury 130524.

RO provedla otevření obálek s nabídkami na poptávkové  
řízení na  zpracování energetické  náročnosti budov v 
majetku obce Chotíkova.

RO předloží výsledek poptávkového řízení na 
nejbližším jednání ZO k rozhodnutí o výběru 
dodavatele.                                                               
Splněno VZ dne 20.6.2013 usnesení č. 11. 
Vybrána firma Energy Conzulting Service s.r.o. 
za cenu 60 900 Kč. bez DPH.

RO provedla otevření obálek s nabídkami na poptávkové  
řízení na opravy místních komunikací v rozsahu poptávky

RO předloží výsledek poptávkového řízení na 
nejbližším jednání ZO k rozhodnutí o výběru 
dodavatele.                                                               
Splněno dne 20.6.2013 VZ usnesení č. 12.

RO projednala  návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Na pozemcích 
p.č. 422 a 420/2 KN v k.ú. Chotíkov.

RO ukládá SO navrhované smlouvy uzavřít.            
    Podepsáno dne 4.6.2013 číslo smlouvy IV-
12-0005338/VB/1

RO projednala  návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Na pozemku  
p.č. 558/53  v k.ú. Chotíkov.

RO ukládá SO smlouvu uzavřít.                               
  Podepsáno dne 4.6.2013 číslo smlouvy IV-12-
0007034/VB/1                                                          
 Špatně uvedené p.č. pozemku dle smlouvy 
558/153 

RO projednala  návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene ve prospěch RWE GasNet s.r.o. Na pozemcích 
p.č. 598/41, 602/10 a 600/4  „570/13“ v k.ů. Chotíkov 

RO ukládá SO navrhované smlouvy uzavřít.            
    Podepsáno dne 16.5.2013.

RO ukládá SO zajistit posouzení způsoby opravy a 
předběžného vyčíslení nákladů na opravu.              
    Splněno RO dne 8.7.2013 usnesení č.5



RO 10.6.2013

KV/2013/045

8.7.2013 SO zrušeno

RO 10.6.2013

KV/2013/046

SO běží

RO 10.6.2013
KV/2013/047

SO běží

RO 17.6.2013

KV/2013/048

16.7.2013 RO splněno

VZ 20.6.2013

KV/2013/049

ZO běží

VZ 20.6.2013

KV/2013/050

1.8.2013 ZO splněno

VZ 20.6.2013

KV/2013/051

26.8.2013 ZO splněno

VZ 20.6.2013

KV/2013/052

ZO běží

RO 24.6.2013

KV/2013/053

RO splněno

RO 24.6.2013

KV/2013/054

SO splněno

RO 8.7.2013

KV/2013/055

2.9.2013 SO změna 

RO projednala dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o 
pronájmu pozemků pro  dočasnou elektropřípojku pro 
výstavbu ZEVO.

RO ukládá SO navrhovaný dodatek uzavřít.            
    Zrušeno RO dne 8.7.2013 usnesení č.1.

RO projednala pronájem pozemku p.č. 1254/1 PK panu 
Františku Houdkovi za cenu 1175 Kč/ha.

RO souhlasí s výše uvedeným pronájmem 
pozemku.

RO projednala pronájem pozemků p.č. 628/4 KN a 2843 
PK manželům Kestlerovým za cenu 1175 Kč/ha.

RO souhlasí s výše uvedeným pronájmen 
pozemků.

RO projednala cenové nabídky na výrobu a montáž krovu 
a krytiny na přístřešku na Markovně.

RO rozhodla zadání výše uvedených prací firmě 
Tesařství  Radek Treml s ohledem na nabízenou 
cenu tj. 43 986 Kč.                                                    
Číslo faktury 112003 za cenu 54 686,- Kč.

Předsedající předložil zastupitelům žádost SDH Chotíkov 
o dotaci na financování Historické hasičské stříkačky ve 
výši 100 000 Kč.

ZO schvaluje dotaci SDH Chotíkov na opravu 
hasičské stříkačky ve výši 100 000,- Kč za 
předpokladu, že bude předložen doklad od SDH 
Chotíkov o držení vlastnictví stříkačky.

Předsedající předložil ZO návrh na výběr firmy na 
zpracování  „průkazů energetické náročnosti budov“ ve 
smyslu zákona 406/2000 sb. Jedná se o budovy : OÚ, ZŠ 
a MŠ a KZ Slávie.

ZO schvaluje výběr firmy Energy Consulting 
Service s.r.o. České Budějovice za cenu 60 900,- 
Kč. (cena bez DPH.)                                                 
           

Předsedající předložil návrh na dodavatele opravy místní 
komunikací. Poptávkové řízení bylo vypsáno na jednotlivé 
ceny výše uvedených oprav. Celkové výše nákladů na 
tyto opravy je odhadnuta do 1 000 000,- Kč bez DPH. Ve 
všech poptávkových ukazatelích podala nejvýhodnější 
nabídku firma Silba s.r.o.

ZO schvaluje výběr firmy Silba s.r.o.  na provedení 
oprav místních komunikací v obci Chotíkov a 
ukládá SO uzavřít smlouvu s touto firmou.               
              Podepsáno dne 26.8.2013 číslo 
smlouvy 12/2013

ZO schvaluje prodej, firmě Cetris, pozemku p.č. 725/29 a 
dále schvaluje nákup pozemku p.č. 725/37, cena bude 
stanovena na základě znaleckých posudků. 

Firmou Cetris bude uhrazen rozdíl spočívající ve 
velikosti parcel za obvyklou cenu 400 kč/m2.ZO 
schvaluje prodej pozemku p.č. 725/29 a dále 
schvaluje nákup pozemku p.č.725/37 vše v KÚ 
Chotíkov.

RO projednala žádost paní Věnečkové, o zabezpečení 
okapů  před náletem listí ze stromů z obecního pozemku 
(areál ZŠ)

RO rozhodla o nákupu ochrané mřížky do okapů v 
ceně do 5 000,- Kč. Práce bude provedena ve 
vlastní režii zaměstnanci obecního úřadu.

RO projednala stížnost na zápach z kompostárny 
umístěné na pozemcích DSO.

RO ukládá SO projednat nápravu stavu s DSO a 
provozovatelem kompostárny.

RO projednala dodatek č.4 k nájemní smlouvě o pronájmu 
pozemků ve prospěch Plzeňské teplárenské a.s.

RO ukládá SO uzavřít dodatek č.4 k nájemní 
smlouvě.                                                                  
Změna usnesení RO dne 2.9.2013 usnesení č. 3 
    s tím, že dodatek se uzavírá s DSO místo PT. 



RO 8.7.2013

KV/2013/056

29.7.2013 SO splněno

RO 22.7.2013

KV/2013/057

29.7.2013 SO splněno

RO 22.7.2013

KV/2013/058

4.6.2013 SO splněno

VZ 12.8.2013

KV/2013/059

19.8.2013 SO splněno

RO 2.9.2013

KV/2013/060

SO RO souhlasí s uzavřením výše uvedeného návrhu

RO 2.9.2013

KV/2013/061

SO 

RO 9.9.2013

KV/2013/062

RO 16.9.2013

KV/2013/063

SO 

RO 16.9.2013

KV/2013/064

SO

RO 16.9.2013

KV/2013/065

SO

SO seznámil RO s nabídkami na rekonstrukci kopule 
střechy na budově ZŠ. Ze čtyř oslovených firem podala 
nabídku pouze jedna. 

RO ukládá SO oslovit další firmy.                             
 Splněno RO dne 29.7.2013 usnesení č. 1 
(jmenování výběrové komise).                              
   Výběr zhotovitele VZ 12.8.2013 usnesení č. 3.

RO projednala návrh na uzavření  smlouvy s o.p.s. 
Energie pod kontrolou

RO ukládá SO zkonzultovat návrh smlouvy s 
právním zástupcem obce, při kladném stanovisku 
smlouvu uzavřít.

RO projednala smlouvu o zřízení věcného břemene na 
pozemku 558/153 v k.ú. Chotíkov ve prospěch ČEZ 
Distribuce a.s.

RO ukládá SO smlouvu uzavřít                                
  Splněno dne 4.6.2013 číslo smlouvy IV-12-
0007034/VB/1 (projednáváno již 3.6.2013 
usnesení č. 2, chybně uvedeno číslo pozemku)

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem komise pro 
výběrové řízení na rekonstrukci kopule na budově 
Základní školy. Komise doporučuje vybrat  firmu BM Lift 
s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku tj. 703 
185,45 Kč včetně DPH.

ZO schvaluje výběr firmy BM Lift s.r.o. Na 
provedení rekonstrukce kopule na budově 
Základní školy v Chotíkově a ukládá SO s ní 
uzavřít smlouvu. Výsledná cena může být 
navýšená o rozdíl ceny barevného odstínu použité 
krytiny.                              Podepsáno dne 
19.8.2013 číslo smlouvy 1/2013

RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o práva stavby č. IV-12-0008980 na p.č. 560/2 
k uložená kabelu NN ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

RO projednala změnu usnesení č.2, z jednání RO ze dne 
8.7.2013 s tím, že dodatek se uzavírá s DSO místo PT 
a.s.

RO souhlasí se změnou usnesení a uzavřením 
nového dodatku.

RO projednala umístění nové informační tabule pro oblast 
Pod ovčínem a Pod včelínem 

RO souhlasí s nákupem informační tabule v cenně 
do 15 000,- Kč. Osazení bude provedeno v režii 
obce – zaměstnanci obce                                         
            Informační tabule byly objednány, 
termín dodání II/2014

RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
 ve prospěch RWE na pozemku p.č. 655/1 v k.ú Chotíkov 
pro zřízení plynárenského zařízení 

RO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene za cenu 50,- Kč.

RO projednala návrh mandátní smlouvy se Stavební 
poradnou , spol. s r.o.  Na administraci výběrového řízení 
na akci „rekonstrukce lesních cest a propustky“ v k.ú 
Chotíkov za cenu za 45 000,- Kč bez DPH.

RO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy a 
ukládá SO ji uzavřít.



RO 16.9.2013

KV/2013/066

SO splněno

RO 24.9.2013

KV/2013/067

SO splněno

RO 24.9.2013

KV/2013/068

8.10.2013 Sedlecký splněno

VZ 25.9.2013

KV/2013/069

SO

VZ 25.9.2013

KV/2013/070

25.10.2013 SO splněno

VZ 25.9.2013

KV/2013/071

SO

RO 1.10.2013

KV/2013/072

běží

RO 1.10.2013

KV/2013/073

2.10.2013 SO splněno

RO projednala propagaci obce Chotíkov na TV ZAK v 
souvislosti s výměnou  kopule na budově  ZŠ Chotíkov

RO souhlasí s natočením reklamního spotu za 
cenu do 30 000,- Kč.

RO projednala montáž zábran proti holubům na nově 
osazené kopuli ZŠ Chotíkov

RO souhlasí s montáží zábran proti holubům v 
ceně do 13 000,- Kč  bez DPH. Osazení bude 
provedeno firmou, která montovala  kopuli.

RO projednala možnost koupě universálního stroje pro 
údržbu obce.

RO ukládá panu Sedleckému přípravu technických 
parametrů jako podklad pro zadávací podmínky 
výběrového řízení.                                                    
 Projednáno dne 8.10.2013 usnesení č.2.

Výběr dodavatele na akci „Zhotovení lesního 
hospodářského plánu na období 2015 – 2025.  Komise 
doporučuje vybrat firmu LES Info, a.s. Za cenu 270 
Kč/hektar bez DPH.

ZO schvaluje výběr firmy LES Info, a.s. za cenu 
270   Kč/hektar bez DPH, která podala nejnižší 
cennou nabídku a ukládá SO s touto firmou uzavřít 
smlouvu. 

Výběr dodavatele na akci „Výstavba nové mateřské 
školy“.Komise doporučuje vybrat na realizaci stavby firmu 
Palis Plzeň s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku 
a to ve výši 14 048 869,- Kč bez DPH. 

ZO schvaluje výběr firmy Palis Plzeň, spol. s r.o. 
za cenu 14 048 869,- Kč bez DPH a ukládá SO 
uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu.

Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy na 
směnu pozemku mezi obcí Chotíkov (vlastník pozemku 
725/29, v k.ú. Chotíkov o výměře 807 m2) a firmou 
Cetris.r.o. ( vlastník pozemku v k.ú. Chotíkov o výměře 
468 m2).Firma Cetris uhradí na účet obce Chotíkov 
částku 21 150,- Kč, která je rozdílnou cenou dle 
znaleckého posudku.

ZO schvaluje uzavření smlouvy na směnu 
pozemku mezi obcí Chotíkov (vlastník pozemku 
725/29, v k.ú. Chotíkov o výměře 807 m2) a firmou 
Cetris.r.o. ( vlastník pozemku v k.ú. Chotíkov o 
výměře 468 m2).Firma Cetris uhradí na účet obce 
Chotíkov částku 21 150,- Kč, která je rozdílnou 
cenou dle znaleckého posudku.

RO projednala žádost ředitelky ZŠ o čerpání rezervního 
fondu ZŠ na dodávku a montáž sítí a osvětlení na více 
účelovém hřišti v ceně 19 747,- Kč s DPH a částku 42 
000,- Kč s DPH na opravu střechy nad kuchyní ZŠ 
Chotíkov.

ředitelka 
ZŠ

RO souhlasí s čerpáním částky  nejvýše 61 747,- 
Kč z rezervního fondu na výše uvedené účely s 
tím, že na akci oprava střechy, bude ředitelkou ZŠ 
vypsáno výběrové řízení.                                          
              Na akci oprava střechy byly osloveny 
tyto firmy:        Plic Václav, Petr Beránek, Karel 
Pálek, Tyrpekl František, fa. BM Lift.

RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. na elektropřípojku k 
pozemku p.č. 412/1 v k.ů. Chotíkov z pozemku 333 v k.ů. 
Chotíkov.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene.                                                    
              Číslo smlouvy IV-12-0009111 ze dne 
2.10.2013



RO 1.10.2013

KV/2013/074

SO

RO 8.10.2013

KV/2013/075

splněno

RO 8.10.2013

KV/2013/076

RO splněno RO souhlasí s předloženým návrhem.

RO 8.10.2013

KV/2013/077

splněno

RO 21.10.2013

KV/2013/078

30.10.2013 RO splněno

RO 21.10.2013

KV/2013/079

RO 21.10.2013

KV/2013/080

RO projednala žádost o poskytnutí informace ve věci 
návozu hlíny  na hřiště v Pirklích. Dále projednala žádost 
o informaci na dodržování stavebního povolení na 
pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Chotíkov.

RO přijala usnesení, že činnost související s 
úpravou povrchu hřiště v Pirklích je v 
kompetencích starosty obce, neboť nepřekračuje 
limity výdajů a ukládá starostovi obce zaslat 
odpověď. Na dotaz o rozsahu odbagrování zeminy 
na pozemku 412/1 v k.ú. Chotíkov RO sděluje, že 
posuzování není v kompetenci obce doporučuje 
obrátit s dotazem na příslušný stavební odbor.

RO projednala žádost ředitelky ZŠ Chotíkov o čerpání 
rezervního fondu ZŠ na náklady spojené s oslavou 90. 
výročí založení ZŠ.

ředitelka 
ZŠ

RO souhlasí s čerpáním částky a to nejvýše 70 
000,- Kč  z rezervního fondu na výše popsané 
účely.

RO projednala zadávací podmínky pro poptávkové řízení 
na  nákup víceúčelového vozidla pro údržbu obecních 
komunikací.

RO projednala návrh pana Bělohlavého na změnu 
platového výměru ředitelky MŠ a ZŠ Chotíkov v položce 
příplatek za vedení.

p.Bělohl
avý

RO souhlasí s navýšením příplatku za vedené ve 
výši 40%  s účinností od 1.10.2013 a ukládá 
místostarostovi Bělohlavému připravit nový platový 
výměr.

RO projednala nabídky na výkon funkce koordinátora 
BOZP na staveniště ČOV Chotíkov

RO souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Petrem 
Kourou za cenu 69 500,- Kč.                                    
  Podpis smlouvy datován 30.10.2013

RO  projednala stav opravy hřiště v „Pirklích“, které se ujal 
dobrovolně  pan Klásek František.

stav. 
Technik

RO konstatuje, že oprava neprobíhá v určeném 
termínu a ukládá stavebnímu technikovi obce 
posoudit způsob dalších prací vyčíslení nákladů 
na dokončení opravy v termínu do 29.10.2013.

RO projednala stav opravy zámkové dlažby před KZ 
Slávie, které má provést p. David Bělohlavý 

stav. 
Technik

RO konstatuje, že oprava neprobíhá v určeném 
termínu a ukládá stavebnímu technikovi obce 
zajistit dodržení termínu opravy ze strany pana 
Davida Bělohlavého do 4.11.2013.
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