
Tabulka kontroly plnění usnesení RO, ZO a KV do 20.1.2014

Datum provedení kontroly: 29.1.2014
Kontrolu provedl: Pavel Šůs, předseda kontrolního výboru

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

stručný popis termín poznámka

VZ 3.3.2011 KV/2011/034 Blažek

běží
RO 26.9.2011 KV/2011/125

Blažek běží
VZ 8.12.2011 KV/2011/162

Blažek běží
RO

13.8.2012

KV/2012/040

Blažek běží

VZ 4.10.2012

KV/2012/059

ZO běží

RO 5.2.2013

KV/2013/009

20.12.2013 SO splněno

RO 18.2.2013

KV/2013/017

SO běží RO schvaluje vyvěšení záměru.

RO 25.3.2013

KV/2013/027

SO běží

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 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.                               
 

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

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.

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

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 poskytnuto dne 20.12.2013 č. 
j. : 4134006874

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

RO projednala nutnost výměny vodoměrů u odběratelů 
vody z Kirchlu.

RO ukládá SO vypsat poptávkové řízení na 
dodavatele.                                                               
Výměna vodoměrů proběhne v režii obce.



RO 16.4.2013

KV/2013/033

SO splněno

RO 22.4.2013

KV/2013/034

SO běží

RO 10.6.2013

KV/2013/046

SO běží

RO 10.6.2013

KV/2013/047

SO běží

VZ 20.6.2013

KV/2013/049

ZO běží

VZ 20.6.2013

KV/2013/052

ZO běží

RO 2.9.2013

KV/2013/060

29.1.2014 SO splněno

RO 2.9.2013

KV/2013/061

9.12.2013 SO splněno

RO projednala problematiku vlastnictví mostu přes silnici 
I/20.

RO rozhodla podat určovací žalobu na určení 
vlastníka této stavby.                                                
SO postoupil problematiku vlastnictví mostu 
právníku obce  panu Webrovy, ten zaslal 
odpověď panu starostovy dne 20.11.2013.
(emaíiem zasláno zastupitelům obce)

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.                                                                     
AVE odstoupila od nabídky.

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.

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.

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 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 souhlasí s uzavřením výše uvedeného návrhu  
     Jedná se o pozemek č. PK 1468 v k.ú. 
Chotíkov (vodárna)

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.                                                       
 Dodatek podepsán 9.12.013.



RO 16.9.2013

KV/2013/063

SO 

RO 16.9.2013

KV/2013/064

SO

RO 16.9.2013

KV/2013/065

17.9.2013 SO splněno

VZ 25.9.2013

KV/2013/069

2.12.2013 SO splněno

VZ 25.9.2013

KV/2013/071

SO

RO 1.10.2013

KV/2013/074

SO

RO 21.10.2013

KV/2013/079

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.

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. 

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 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 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 21.10.2013

KV/2013/080

RO 4.11.2013

KV/2013/081

RO určuje nový termín splněni, a to 18.11.2013.

RO 4.11.2013

KV/2013/082

splněno RO určuje nový termín splněni, a to 18.11.2013.

RO 11.11.2013

KV/2013/083

9.12.2013 SO splněno

RO 11.11.2013

KV/2013/084

RO

RO 11.11.2013

KV/2013/085

SO

RO 11.11.2013

KV/2013/086

19.12.2013 SO splněno

VZ 13.11.2013

KV/2013/087

1.11.2013 VZ splněno

VZ 13.11.2013

KV/2013/088

20.11.2013 SO splněno

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

stav. 
Technik

Posunut 
termín 
opravy 

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.

RO projednala nedodržená termínu splnění usnesení 
bodu 3) z jednání RO dne 21.10.2013.

stav. 
Technik

RO projednala nedodržená termínu splnění usnesení 
bodu 4) z jednání RO  dne 21.10.2013.

stav. 
Technik

RO projednala dodatek č.4 k nájemní smlouvě mezi Plzní, 
městem M. Touškovem, obcí Chotíkov(na jedné straně) a 
Dobrovolným svazkem obcí Skládky odpadů Chotíkov (na 
straně druhé) ze dne 19.12.2003

RO ukládá SO  dodatek č.4 nájemné smlouvy 
uzavřít.

RO projednala žádost p.Vozára o pronájem obecních 
prostor v objektu č.p. 30 (statek), z důvodu parkování 
zemního stroje.

RO stanovuje pronájem výše uvedených prostor , 
ve výši 1000 Kč/měsíc bez DPH.

RO rozhodla o odstranění nevhodné navážky z povrchu 
lesního hřiště na náklady ukladatele zeminy a zahájit 
práce na odvodnění a finální upravě hřiště.

RO určuje termín na odstranění navážky do konce 
listopadu 2013. Zahájení prací na odvodnění dle 
počasí.

RO projednala návrh zadávací dokumentace a smlouvy o 
provedení VŘ na opravu lesní cesty a potoka (Chotíkov – 
Kůští)

RO ukládá SO uzavřít smlouvu se stavební 
poradnou ČB.

Návrh na zrušení usnesení č.12 z VZ dne 1.11.2012. ZO ruší usnesení č.12 z VZ Dne 1.11.2012

Pan Sedlecký seznámil ZO s výsledkem výběrového 
řízení na dodávku víceúčelového stroje na údržbu obce 
Chotíkov.

ZO schvaluje koupi výše uvedeného stroje za 
cenu 569 300,- Kč bez DPH od firmy AGROWEST 
a ukládá SO s touto firmou uzavřít smlouvu.            
      č. smlouvy 134800 podepsaná dne 
20.11.2013



RO 19.11.2013

KV/2013/089

SO

RO 9.12.2013

KV/2013/090

SO

RO 9.12.2013

KV/2013/091

SO

RO 23.12.2013

KV/2013/092

6.1.2014 SO splněno

ROK 2014

RO 6.1.2014

KV/2014/001

RO 6.1.2014

KV/2014/002

20.1.2014 SO splněno

RO 13.1.2014

KV/2014/003

20.1.2014 SO splněno

RO projednala nabídky na zpracování a podání žádosti do 
OPŽP výzva č.50 na zateplení školy a změnu vytápěcího 
média.

RO ukládá SO vyžádat si od paní Hruškové a 
Zajíčkové doplnění nabídky o administraci 
zakázky.

RO projednala smlouvu o zřízení věcného břemene na 
pozemcích p.č. 581/8 a 581/54 v k.ů Chotíkov na 
vybudování přípojky nízkého napětí ve prospěch ČEZ 
Distribuce a.s.

RO souhlasí s uzavřením smlouvy a ukládá SO 
smlouvu uzavřít .

RO projednala neoprávněné užívání pozemků 177/1 a 
174 v k.ú. Chotíkov (Pašek)

RO ukládá SO prokazatelně informovat majitele 
skladovaných předmětů o jeho povinnosti jejich 
odstranění v termínu do 31.3.2014. Po tomto datu 
bude účtováno nájemné v souladu s vyhláškou 
č.2/2010 o místních poplatcích.

RO projednala výkaz víceprací na uložení skrývky ze 
staveniště nové MŠ, který je odsouhlasený stavebním 
dozorem.

RO požaduje vysvětlení stavebního dozoru nebo 
dodavatel stavby

RO projednala výkaz víceprací na uložení skrývky ze 
staveniště nové MŠ, který je odsouhlasený stavebním 
dozorem a dodavatelem stavby.

stav. 
Technik

RO souhlasí s rozsahem víceprací ve výši 293 
320,50 Kč bez DPH, nevyužitá ornice po 
provedení terénních úprav bude vrácená z 
meziskládky v Kokořově k využití obci Chotíkov a 
bude provedena stavebním dozorem  
fotodokumentace meziskládky.

SO nominoval členy komise pro otevírání obálek na výběr 
dodavatele těžby dřeva v obecních lesích ve složení: 
Marcela Forman, Ing. Plešmíd, Jan Vavřík.

RO souhlasí s nominací komise a ukládá předložit 
zápis z otevírání obálek ZO.                                     
 VZ usnesení č.8. ze dne 20.1.2014

RO projednala návrh paní Paterové na uspořádání oslav 
670 let založení  obce Chotíkov dle přiloženého 
programu.

RO předloží návrh ZO na veřejném zasedání 
20.1.2013.



RO 13.1.2014

KV/2014/004

SO

VZ 20.1.2014

KV/2014/005

SO

VZ 20.1.2014

KV/2014/006

SO

VZ 20.1.2014

KV/2014/007

RO projednala neoprávněné užívání pozemků 294 a 
213/2 v k.ú. Chotíkov (Žurek)

RO ukládá SO prokazatelně informovat majitele 
skladovaných předmětů o jeho povinnosti jejich 
odstranění v termínu do 31.3.2014. Po tomto datu 
bude účtováno nájemné v souladu s vyhláškou 
č.2/2010 o místních poplatcích.

SO seznámil ZO se „ Zprávou o posouzení nabídek 
rekonstrukce lesních cest s propustky v k.ú. Chotíkov 

ZO schvaluje výběr firmy Silnice Chmelíř s.r.o. Na 
realizaci akce rekonstrukce lesních cest s 
propustky v k.ů. Chotíkov za cenu 2 485 066,- Kč 
bez DPH a ukládá SO s touto firmou uzavřít 
smlouvu o dílo.

SO předložil k projednání návrh pana Plešmída  na 
směnu pozemků p.č. KN 564/76 o výměře 12 892 m2 (PK 
p.č. 1482)  za části lesních pozemků ve vlastnictví obce 
PK 1485,1484, 1483 o celkové výměře 12 892 m2, které 
leží na ploše bývalé školky Krkavec.

ZO schvaluje směnu výše uvedených pozemků a 
ukládá SO zajistit zpracování geometrického plánu 
a směnou smlouvu uzavřít. Směna bude uzavřena 
jako recipročni bez finanční náhrady.

Předsedkyně Svazu žen paní Jitka Paterová, seznámila 
ZO s návrhem na zorganizování oslav výročí 670 založení 
Chotíkova.

ZO schvaluje zorganizování oslav výročí 670 
založení obce Chotíkova s tím, že jmenovaná 
komise (p.Bělohlavý,pí.Moučková,pí.Paterová) 
předloží do 28.2.2014 návrh na  program oslav a 
finanční rozpočet.


	List1

