Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
11.02.2019

č. 7

21. RM schvaluje:
1. Uzavření smluv o dílo na služby pro Chodovka a.s. na rok 2019 za ceny:
Veřejná zeleň 1.306.500,- Kč vč. DPH
Místní komunikace 837.900,- Kč vč. DPH
Hřbitovy 203.800- Kč vč. DPH
Hřiště 400.000,- Kč vč. DPH.
(bod programu 7.4)
2. I. Podání žádosti o pokácení dřevin na pozemku p.č. 138/1 v k.ú. Chodová Planá (6 ks
osika o obvodu 92 – 133 cm a 3 ks jabloně o obvodu 117 – 141 cm), rostoucích mimo les
podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a § 4 vyhlášky MŽP č.
189/2013 Sb.
(bod programu 7.6)
II. Podání žádosti o pokácení dřevin na pozemku p.č. 4004/3 v k.ú. Chodová Planá (9 ks
osika o obvodu 90 – 150 cm, 9 ks borovice o obvodu 150 – 220 cm, křoviny – střemcha, bez,
javor o rozloze 762 m2, vrba, osika o rozloze 957 m2, vrba, osika o rozloze 149 m2, vrba,
střemcha o rozloze 144 m2) rostoucích mimo les podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, a § 4 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.
(bod programu 7.6)
3. Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2623/2018-SML mezi
stranami Povodí Vltavy, s.p., IČO: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha
(budoucí povinná) a Městysem Chodová Planá, IČO: 00259861, Pohraniční stráže 129, 348
13 Chodová Planá (budoucí oprávněná), na dobu životnosti propustku za jednorázovou
úplatu.
(bod programu 7.7)
4. Jako nejvhodnější nabídku na akci „Cyklostezka Chodová Planá – Mariánské Lázně“
společnosti Silnice Horšovský Týn, a.s., IČO: 45359164, Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn.
(bod programu 7.10)
5. Prohlášení o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské cítě (drenáž a drenážní
potrubí) po části pozemku p.č. 209/22 a části pozemku p.č. 4254 v k.ú. Chodová Planá ve
vlastnictví obce dle GP č. 1147-428/2018 pro vymezení věcného břemene k části pozemku.
(bod programu 7.11)
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012549/1 Chodová Planá, TC,
209/39 – kNN - umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na
dotčené nemovitosti mezi Městysem Chodová Planá, IČO: 00259861, Pohraniční stráže 129,
Chodová Planá (Povinný) a ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
(Oprávněný) za jednorázovou úplatu.
(bod programu 7.12)
7. Jednací řád Kulturní komise Chodová Planá v předloženém znění.
(bod programu 7.14)

22. RM neschvaluje:
1. Poskytnutí finančního příspěvku na uskutečnění hudebního festivalu zdravotně postižených
SOUZNĚNÍ 2019 pro Aragonit z.s., Cheb, IČO 69971943 z důvodu, že spolek nevykonává
svoji činnost na území obce nebo ve správním území obce Chodová Planá.
(bod programu 7.3)
23. RM doporučuje ZM:
1. Vzít na vědomí RO č. 1/2019, které bylo schváleno radou městyse ve smyslu stanovení
usnesení ZM ze dne 23.1.2019 č. 16.1.
(bod programu 7.1)
2. Schválit směnu části p.p.č. 49/2 zahrada o výměře cca 20 m2 za část st.p.č. 34 zastavěná
plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. Hostíčkov, které sousedí s pozemkem p.č. 2046/2 (přesná
výměru bude určena geometrickým plánem) a prodej pozemku p.č. 52 zahrada o výměře 72
m2, pozemku p.č. 50/1 zahrada o výměře 248 m2 a část pozemku p.č. 49/2 zahrada o výměře
cca 155 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) vše v k.ú. Hostíčkov za cenu
40,- Kč/m2 bez DPH.
(bod programu 7.5)
24. RM bere na vědomí:
1. Oznámení o prodeji zahrádky na p.p.č. 402/13 v k.ú. Chodová Planá. Toto oznámení nemá
vliv na smluvní vztah dříve uzavřené Smlouvy o nájmu č. 228 (pronájem části pozemku p.č.
402/2) za účelem užívání výhradně, jako přístupové cesty k nemovitostem nájemce.
(bod programu 7.8)
2. Oznámení spolku Spolek Nový zámek Chodová Planá z.s. o využití areálu zámku a
kulturního domu v roce 2019, kromě akce „vánoční zpívání“ pro veřejnost v budově zámku
konané dne 21.12.2019 z hlediska bezpečnosti na základě zápisu Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov.
(bod programu 7.13)
25. RM nemá námitek:
1. K projektové dokumentaci (č.z. 2180109/2018) na stavbu RD na pozemku p.č. 3393/6
v k.ú. Chodová Planá vypracovanou společností ATRIUM, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01
Horažďovice.
(bod programu 7.9)
26. RM odkládá:
1. Do příštího zasedání RM tento bod k projednání za přítomnosti administrátora P. Mgr.
Jaroslava Šaška Římskokatolické farnosti Planá.
(bod programu 7.2)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta
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Vyhotoveno dne: 11.02. 2019

