Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
11.04.2019

č. 13

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:
41. rozhodla a schvaluje:
1. S účinností od 11. 04. 2019 následující změny stanov společnosti: V článku VI. odst. 1
stanov se věta třetí nahrazuje následujícím zněním: „Dozorčí rada je tříčlenná.“
(bod programu 13.1.1)
42. rozhodla a odvolává:
1. Z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti CHODOVKA a.s.:
Ing. Sylvu Zítkovou s účinností ode dne 11.04. 2019.
(bod programu 13.1.2)
2. Z funkce člena dozorčí rady společnosti CHODOVKA a.s.:
Luboše Hlačíka s účinností ode dne 11.4. 2019;
Ctirada Hirše s účinností ode dni 11.4. 2019;
Michala Sudora s účinností ode dne 11.04.2019;
Petra Matyse s účinností ode dne 11.04.2019.
(bod programu 13.1.3)
43. rozhodla a jmenuje:
1. Do funkce člena dozorčí rady společnosti CHODOVKA a.s.:
Ing. Irenu Kohoutovou s účinností ode dne 11.04. 2019;
Tomáše Marcina s účinností ode dne 11.04. 2019;
Ing. Radka Šutu s účinností ode dne 11.04. 2019.
(bod programu 13.1.4)
44. RM schvaluje:
1. Propachtování níže uvedených pozemků společnosti Agricoltori Tachov III, a.s., Vojtěšská
211/6, 110 00 Praha za účelem zemědělské výroby na dobu určitou 6-ti let s roční výpovědní
lhůtou:
p.p.č. 3884 ostatní plocha o výměře 161 m2
p.p.č. 3883 ostatní plocha o výměře 2129 m2
p.p.č. 3888 ostatní plocha o výměře 3887 m2
p.p.č. 3917 orná půda o výměře 40271 m2
p.p.č. 4175 orná půda o výměře 7052 m2
část p.č. 4190 ostatní plocha o výměře 4528 m2
(bod programu 13.2.2)
2. Propachtování níže uvedených pozemků společnosti Agricoltori Tachov IV, a.s., Vojtěšská
211/6, 110 00 Praha za účelem zemědělské výroby na dobu 6-ti let s roční výpovědní lhůtou:

p.p.č. 4203 tr. travní porost o výměře 13899 m2
p.p.č. 4235 tr. travní porost o výměře 50000 m2
p.p.č. 4221 ostatní plocha o výměře 2384 m2
p.p.č. 4220 tr. travní porost o výměře 4685 m2
p.p.č. 3881 tr. travní porost o výměře 6748 m2
p.p.č. 3896 tr. travní porost o výměře 51384 m2
vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod programu 13.3.2)
3. Uzavřít Smlouvu o poskytnutí služeb „Chodová Planá – změna ÚP č. 2 – posudek SEA“ se
společností EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4/558, Malešice, 108 00 Praha 10.
(bod programu 13.4)
45. RM vyzývá:
1. Žadatele o pacht pozemku p.č. 4245 orná půda o výměře 72453 m2 v k.ú. Chodová Planá
k podání cenové nabídky písemně v obálce označené „PACHT POZEMKU v k.ú. Chodová
Planá – NEOTVÍRAT“ zaslané nebo osobně doručené na Úřad městyse Chodová Planá,
Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá do 29.4.2019 do 15:00 hodin. Nejnižší cenová
nabídka je 4 500,00 Kč/ha/rok .
(bod programu 13.2.3)
46. RM revokuje:
1. Usnesení č. 36.2. a 40.1. ze dne 8.4.2019.
(bod programu 13.2.1)
2. Usnesení č. 36.3. ze dne 8.4.2019
(bod programu 13.3.1)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 15.04. 2019

