Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
16.12. 2019

č. 26

100. RM schvaluje:
1 Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Poskytnutí finančního daru pro Spolek Hostíčkov, se sídlem Hostíčkov 4, 348 13 Chodová
Planá, IČO 02243229.
(bod programu 26.2)
3. Uzavření smluv o dílo na služby pro Chodovka a.s. na rok 2020 za ceny:
Veřejná zeleň 1.519.000,- Kč vč. DPH
Místní komunikace 875.200,- Kč vč. DPH
Hřbitovy 235.100- Kč vč. DPH
Hřiště 400.000,- Kč vč. DPH.
(bod programu 26.4)
4. V souladu s ustanovením § 110 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), předložený Kontrolní řád městyse
Chodová Planá s účinností od 16.12.2019.
(bod programu 26.5)
5. V souladu s ustanovením § 11, ost.1 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
předložené Nařízení č. 1/2019 – Plán zimní údržby městyse Chodová Planá s účinností od
patnáctého dne po dni vyhlášení.
(bod programu 26.6)
6. Nové ceny za úkony pečovatelské služby s platností od 1.1.2020 takto:
- Úhrada od žadatele oběda za dovoz a donášku
15,- Kč/1oběd
- Základní péče o nehty-úhrada žadatele
120,-Kč
- Doplatek obce na péči o nehty
(¼ hodina) 60,-Kč
- Úhrada obce za 1 km jízdy vozidlem
10,-Kč
- Úhrada obce za každou započatou čtvrthodinu jízdy 70,-Kč
- Praní prádla- úhrada žadatele
50,-Kč
- Doplatek obce na praní prádla
0,-Kč
- Doplatek obce na úkony osobní hygieny (¼ hodina) 40,-Kč
- Doplatek obce na doprovázení k lékaři a zpět
60,-Kč
- Doplatek obce běžné nákupy a pochůzky
60,-Kč
(bod programu 26.9.1)
7. Doplnění Smlouvy o zabezpečení pečovatelské služby o nové úkony Pečovatelské služby
Planá pro občany Chodové Plané- doprovázení dospělých k lékaři a zpět s doplatkem obce ve
výši 60,-Kč za jeden úkon a běžné nákupy a pochůzky s doplatkem obce ve výši 60,-Kč za
jeden úkon s platností od I.1.2020.
(bod programu 26.9.2)

8. Smluvní cenu pronájmu nebytových prostor kulturního domu na pořádání akce „ Vánoční
výstava řemeslných prací“ ve dnech 13-14.12.2019.
(bod programu 26.10)
9. Ukončit Nájemní smlouvu č. SVO-2 – ALE Agency s.r.o. ze dne 19.8.1999 dohodou
k nejbližšímu možnému termínu.
(bod programu 26.11)
101. RM doporučuje ZM:
1. Nevyhradit si v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, v platném znění, pravomoc v rozhodování o poskytování dotací do 50 000, 00 Kč
jednotlivým spolkům v rámci dotačního programu ,,Podpora zájmové činnosti spolků“ a
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
(bod programu 26.7)
3. Stanovit v souladu s § 72, § 74 odst. 3 věty třetí a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstev dle novely schválené vládou dne 9.12.
2019 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC za výkon
jednotlivých funkcí takto:
neuvolněný místostarosta
člen rady
člen zastupitelstva
předseda výboru
(bod programu 26.8.1)

12 500,00 Kč
3 000,00 Kč
1 000,00.Kč
2 000,00 Kč.

4. Stanovit v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 01.01. 2020.
(bod programu 26.8.2)
102. RM souhlasí:
1. S přijetím daru Základní školou a mateřskou školou Chodová Planá, příspěvkovou
organizací od společnosti Polytec Composites Bohemia s.r.o., Mariánskolázeňská 200, 348 13
Chodová Planá na využití pro účely rozvoje vzdělávání III. třídy ZŠ Chodová Planá ve
školním roce 2019/2020.
(bod programu 26.1.1)
2. S přijetím daru Základní školou a mateřskou školou Chodová Planá, příspěvkovou
organizací od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. na využití pro účely uhrazení
stravného ve školní jídelně pro celkem 1 žáka ve školním roce 2019/2020 a to v období od 06.
01. 2020 do 30. 06. 2020. (bod programu 25.8.1)
(bod programu 26.1.2)
3. Jako poskytovatel dotace z rozpočtu městyse na rok 2019 s převodem poskytnutých
finančních prostředků na základě Smlouvy č. 15/2019 Českému zahrádkářskému svazu
Chodová Planá, pobočný spolek, IČO 86786695 v souladu s článkem III. odst. 3 Smlouvy Kč
na rok 2020. Tyto převedené finanční prostředky budou vyúčtovány poskytovateli nejpozději
do 30.10. 2020.
(bod programu 26.3)

4. S použitím znaku městyse Chodová Planá na etikety dárkových lahví.
(bod programu 26.12)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 17.12. 2019

