Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
27.05. 2019

č. 15

Rada městyse Chodová Planá ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., zákona o obcích, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
CHODOVKA a.s. se sídlem Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 13, IČ
28000811, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 1382
53. bere na vědomí:
1. Odstoupení Ing. Radka Šuty, narozeného ********, bytem ********************
z funkce člena dozorčí rady společnosti CHODOVKA a.s., které učinil písemnou formou dne
27.05. 2019, s účinností ke dni 31.05. 2019.
54. rozhodla a jmenuje:
1. Do funkce člena dozorčí rady společnosti CHODOVKA a.s., Luboše Těšínského,
narozeného********, bytem ******************** s účinností ode dne 01.06. 2019.
55. RM schvaluje:
1. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 179/1, vodní plocha, o výměře 1719 m2 v k.ú.
Chodová Planá za určených podmínek.
(bod programu 15.3)
2. Propachtovat níže uvedené pozemky Farmě Ovesné Kladruby, IČO: 41630777, 353 01
Mariánské Lázně za účelem zemědělské výroby na dobu určitou 6-ti let pozemky:
Pozemky p.č.
výměra v m2
p.p.č. 17/2
497
p.p.č. 187
1061
p.p.č. 212/2
1526
p.p.č. 219/2
2838
p.p.č. 237/8
52268
p.p.č. 735/7
926
p.p.č. 735/8
3927
p.p.č. 735/10
30
p.p.č. 735/11
266
(bod programu 15.5)

druh pozemku
tr.travní poros
tr.travní porost
ostatní plochy
orná půda
tr.travní porost
tr.travní porost
tr.travní porost
tr.travní porost
tr.travní porost

k.ú.
Výškovice
Výškovice
Výškovice
Výškovice
Výškovice
Výškovice
Výškovice
Výškovice
Výškovice

3. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti „Chodová Planá, TC, p.p.č.
326/1, kNN, IV-12-0011610/1/VB“ mezi stranami ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035,
Teplická 874, Děčín, zastoupena společností STEMONT JS s.r.o, IČ: 27971589 Horšovský
Týn (oprávněná) a Městysem Chodová Planá, IČO:00259861, PS 129, Chodová Planá
(povinná) za jednorázovou úplatu.
(bod programu 15.6)
4. Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Chodová Planá,TC, Chodská,p.č.3410/18, kNN č. IV-12-0014258/1/VB mezi stranami
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874, Děčín, zastoupena společností STEMONT
JS s.r.o, IČ: 27971589 Horšovský Týn (budoucí oprávněná) a Městysem Chodová Planá,
IČO:00259861, PS 129, Chodová Planá (budoucí povinná) za jednorázovou úplatu.

(bod programu 15.7)
5. Uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu IV-12-0014791 Chodová Planá,TC,p.č.3380/13 – kNN mezi
stranami ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874, Děčín, (budoucí oprávněná) a
Městysem Chodová Planá, IČO:00259861, PS 129, Chodová Planá (budoucí povinná) za
jednorázovou úplatu.
(bod programu 15.8.2)
6. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 209/8, 209/12 a 209/22 v k.ú.
Chodová Planá mezi stranami Městysem Chodová Planá, IČO: 00259861, PS 129, Chodová
Planá („povinná“), GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klišská 940/96, Ústí nad Labem
zastoupena GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno („oprávněná“) a
Richardem Krejzou, *****************(„investor“) za jednorázovou úplatu.
(bod programu 15.9)
7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 3.2.1997, jehož předmětem je pouze
změna názvu Spolku.
(bod programu 15.11)
8. V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), předložená Pravidla pro odchyt a
vydávání zvířat v katastrálním území Chodová Planá č. 1/2019 s účinností 15 dne od
vyhlášení.
(bod programu 15.12)
9. Vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č. 3602 v k.ú. Chodová Planá o výměře cca 42 m2 .
(bod programu 15.13.1)
10. Spoluúčast městyse na akci Sportklubu Chodová Planá z.s. Den dětí v Chodové Plané,
konané dne 1.6.2019 v prostorách hřiště Chodová Planá na pronájem atrakce.
(bod programu 15.15)
56. RM neschvaluje:
1. Žádost zapsaného spolku Chodovoplánští starousedlíci, Husitská 366, 348 13 Chodová
Planá o sjednání zápůjčky vodní plochy p.p.č. 179/1 v k.ú. Chodová Planá (rybník Kohouťák,
o rozloze 1719 m2 ) z důvodu již schváleného vyhlášení záměru pronájmu vodní plochy p.p.č.
179/1 v k.ú. Chodová Planá - rybník Kohouťák.
(bod programu 15.14)
57. RM doporučuje ZM:
1. Vzít na vědomí RO č. 5/2019, které bylo schváleno radou městyse ve smyslu stanovení
usnesení ZM ze dne 23.1.2019 č. 16.1.
(bod programu 15.1)
58. RM souhlasí:
1. S přijetím daru Základní školou a mateřskou školou Chodová Planá, příspěvkovou
organizací na nákup vstupenek pro děti na zájezd do Hudebního divadla Karlín Praha na
představení „Jak se dělá muzikál“.
(bod programu 15.2)
2. Se stavbou „Chodová Planá, TC, p.č. 3380/13 – kNN“ pro investora ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín.
(bod programu 15.8.1)

3. S umístěním stavby terasy na části p.p.č. 3602 v k.ú. Chodová Planá o výměře cca 42 m2
při splnění veškerých zákoných podmínek, které vyžaduje MěÚ Tachov, odbor dopravy a
silničního hospodářství pro vydání rozhodnutí o povolení stavby. Tento souhlas nenahrazuje
stavební povolení.
(bod programu 15.13.2)
59. RM vyzývá:
1. Žadatele o odprodej části pozemku p.č. 196/2 o výměře cca 760 m2 a části pozemku p.č.
735/9 o výměře cca 2 240 m 2 v k.ú. Výškovice dle předloženého geometrického znázornění
k podání cenové nabídky písemně v obálce označené „PRODEJ POZEMKU v k.ú.
Výškovice – NEOTVÍRAT“ zaslané nebo osobně doručené na Úřad městyse Chodová Planá,
Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá do 12.6.2019 do 15.00 hodin a nebo osobně
doručit na zasedání ZM jehož přesný datum a čas budou zveřejněny na úřední desce Úřadu
městyse Chodová Planá. Nejnižší cenová nabídka je 20,- Kč/m2.
(bod programu 15.4)
2. Předsedu nebo zástupce spolku Výškov k účasti na příštím zasedání RM dne 10.06. 2019
k projednání podané žádosti o opravu dvou rybníků ve Výškově, p.p.č. 1271/13, vodní
plocha, o výměře 493 m2 a p.p.č. 84, vodní plocha, o výměře 517 m2.
(bod programu 15.10)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 28.05. 2019

