Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
30. 04. 2018

č. 76

402. RM schvaluje:
1. Poskytnutí individuální dotace pro Český zahrádkářský svaz ZO Chodová Planá – pobočný
spolek, IČO 86786695 na dopravu a oplocení areálu.
(bod programu 76.2.1)
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro Český zahrádkářský
svaz ZO Chodová Planá – pobočný spolek, IČO 86786695 na dopravu a oplocení areálu.
(bod programu 76.2.2)
3. Poskytnutí individuální dotace Spolku Michalovy Hory, IČO 26604817, se sídlem
Michalovy Hory 164, 348 13 Chodová Planá na údržbu naučné stezky a stezky kolem Sv.
Josefa.
(bod programu 76.3.1)
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku Michalovy Hory,
IČO 26604817, se sídlem Michalovy Hory 164, 348 13 Chodová Planá na údržbu naučné
stezky a stezky kolem Sv. Josefa.
(bod programu 76.3.2)
5. Poskytnutí individuální dotace na vydání knihy k třicátému výročí otevření česko –
německé hranice a událostem 17.11.1989.
(bod programu 76.5.1)
6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na vydání knihy
k třicátému výročí otevření česko – německé hranice a událostem 17.11.1989.
(bod programu 76.5.2)
7. Vyhlášení záměru změnit Smlouvu o zemědělském pachtu č. 182 uzavřenou dne 15.4.2014
na propachtování pozemků p.č. 4245 orná půda o výměře 72453 m2, p.č. 3884 ostatní plocha
o výměře 161 m2, p.č. 3883 ostatní plocha o výměře 2129 m2, p.č. 3888 ostatní plocha o
výměře 3887 m2, p.č. 3917 orná půda o výměře 40271 m2, p.č. 4175 orná půda o výměře
7052 m2, část p.č. 4190 ostatní plocha o výměře 4528 m2, část p.p.č. 4174/2 orná půda o
výměře 29826 m2 v k.ú. Chodová Planá.
Změnou smlouvy o zemědělském pachtu by mělo dojít ke změně celkové výměry.
(bod programu 76.7.1)
8. Vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 3920/2 orná půda o výměře 30354 m2 a pozemek
p.č. 3920/3 orná půda o výměře 21769 m2 v k.ú. Chodová Planá za účelem zemědělské
výroby.
(bod programu 76.7.2)
9. Vyhlášení záměru pronájmu budovy s čp. 197 (kulturní památka), na st.p.č. 221 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 225 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod programu 76.8)
10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 914/17 zahrada o výměře 38 m2 a p.č. 914/5
zahrada o výměře 65 m2 v k.ú. Michalovy Hory.

(bod programu 76.9)
11. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 3602 ostatní plocha o výměře 25 m2
v k.ú. Chodová Planá před provozovnou „Caribik“ za účelem zřízení a provozování venkovní
terasy v době od 1.6.2018 do 31.10.2018.
(bod programu 76.10)
12. Předloženou cenovou nabídku na autorský dozor ,, Výstavba místních komunikací
Chodová Planá – lokalita Slovany I. Etapa část B“ zpracovanou Bc. Michalem Pašavou,
projektová činnost ve výstavbě, Březinova 18/13, Cheb.
(bod programu 76.12)
403. RM doporučuje ZM:
1. Schválit prominutí dluhu vč. příslušenství, který se skládá z dluhu na nájemném a služby
spojené s užíváním bytu ve vlastnictví obce v letech 2007-2009 a dluhu za náklady řízení
spojené s nařízením soudního vyklizení bytu (2009) I. H..
(bod programu 76.1)
2. Schválit směnu pozemků p.č. 109/1 trvalý travní porost o výměře 374 m2, p.č. 106/1
zahrada o výměře 325 m2 a část pozemku p.č. 3452 zahrada o výměře 163 m2 (přesná
výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Chodová Planá za pozemek p.č. 3410/18
ostatní plocha o výměře 862 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod programu 76.11)
404. RM odkládá:
1. Posouzení žádosti Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa z.s., Tržní 149,
336 01 Blovice do projednání žádosti Finančním výborem.
(bod programu 76.4)
405. RM pověřuje:
1. Starostu vyžádáním stanoviska od AK JUDr. Tomka Karlovy Vary k dopisu K. Q., jehož
předmětem je sporná hranice pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Pístov, na kterém je provedena stavba
(plot).
(bod programu 76.6)
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