Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
09. 04. 2018

č. 75

396. RM schvaluje:
1. Předloženou cenovou nabídku společnosti FLEA Teplo s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov na
dodávky tepla.
(bod programu 75.1.1)
2. Poskytnutí daru na nákup investice RDG přístroje „C“ rameno pro Stodskou nemocnici
a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, IČ: 26361086.
(bod programu 75.2.1)
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí daru na nákup investice RDG přístroje „C“ rameno pro
Stodskou nemocnici a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, IČ: 26361086.
(bod programu 75.2)
4. Poskytnutí daru Hospicu Sv. Jiří,, o.p.s, Cheb, provozovna Tachov IČ: 2272909.
(bod programu 75.3.1)
5. Uzavření smlouvy o poskytnutí daru Hospicu Sv. Jiří,, o.p.s, Cheb, provozovna Tachov IČ:
2272909 ve výši 5.000,- Kč.
(bod programu 75.3.2)
6. Vyhlášení záměru prodeje 3 kusů dýchacích přístrojů SATURN:
SATURN - plicní automatika id. M12735 + tlaková láhev výrobní číslo: V4665634 eviden.č.
HZS
2014/3116
+
maska
SATURN - plicní automatika id. M12745 + tlaková láhev výrobní číslo: V4666343 eviden.č.
HZS
2014/3115
+
maska
SATURN - plicní automatika id. r.7255 + tlaková láhev výrobní číslo: V4666366 eviden.č.
HZS
2014/3114
+
maska
(bod programu 75.4)
7. Cenovou nabídku společnosti SPIRAL spol. s r.o., Třebechovice na Projektovou
dokumentaci – Novostavba seniorských bytů a objektu sociálních služeb, Chodová Planá pro
územní řízení, pro stavební povolení, pro provádění stavby na objekt SO01 a soupis
stavebních prací s výkazem výměr pro objekt SO01.
(bod programu 75.5)
8. Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0012640/SOBS VB/2 „Chodová Planá, TC, p.č. 480 – DTS,KNN“ mezi ČEZ
Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/5, Děčín (budoucí oprávněná) a Městysem
Chodová Planá, IČ 259861, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá (budoucí povinná) za
účelem umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah omezení
dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 135,8 m2 + 1x Ib + 1x jednosloupová TRF.
(bod programu 75.6)
9. Vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 82/2 ostatní plocha o výměře 4962 m2 v k.ú.
Michalovy Hory za účelem zemědělské výroby.
(bod programu 75.7)

10. Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu „Přípojka vodovodu k RD na pozemku p.č. 370/8 a 370/70 v k.ú.
Planá.
(bod programu 75.8.1)
11. Uzavřít Příkazní smlouvu v souvislosti s realizací stavby „Výstavba místních komunikací
Chodová Planá, lokalita Slovany - etapa I., část B“ s Hotel servisem Mariánské Lázně s.r.o.,
Ruská 72/10, Mariánské Lázně.
(bod programu 75.9)
12. Uzavřít Příkazní smlouvu v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce vnitrobloku na
p.p.č. 3413/1, 3412/3 v k.ú. Chodová Planá“ s Hotel servisem Mariánské Lázně s.r.o., Ruská
72/10, Mariánské Lázně za dohodnutou úplatu.
(bod programu 75.10)
13. Předloženou cenovou nabídku na PD ,,Chodník podél silnice I/21 Chodová Planá – I.
etapa“.
(bod programu 75.12)
14. Vyhlášení záměru směny 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 75.18)
397. RM doporučuje ZM:
1. Schválit paní S. J. jako kandidátku přísedící u Okresního soudu v Tachově.
(bod programu 75.14)
2. Vzít na vědomí sdělení ing. arch. M. Míky – MARKANT, Franze Kafky 835/1, 353 01
Mariánské Lázně ke zpracování změny č.1 ÚPO Chodová Planá v tomto znění:
a) z veřejného projednání ze dne 12.2. 2018 budou zpracovány pořizovatelem (odbor
výstavby a územního plánování Tachov) pokyny k dokončení dokumentace změny č. 1.,
b) další stupeň zpracujeme na základě vydaných pokynů, které budou zahrnovat všechny
požadavky na doplnění v časových lhůtách dle původní smlouvy,
c) po kontrole úplnosti dokumentace zpracujeme finální dokumentaci právního stavu
v rozsahu, který bude upřesněn pořizovatelem,
d) obsah dokumentace právního stavu, který není předmětem smlouvy mezi mnou a vaší obcí
bude v případě potřeby doplněn dodatkem smlouvy,
e) vzhledem k tomu, že v průběhu projednání bylo doručeno soudní rozhodnutí, které se týká
pouze parcely č. 8/3 v k.ú. Pístov, doporučuji projednat pouze tuto jedinou úpravu a ostatní
v průběhu pořizování vyžadované změny zastavit a samostatně projednávat v rámci další série
změn. Tímto postupem bude možno vyhovět žadateli rychleji a přesně v souladu
s rozhodnutím soudu o úpravě územního plánu.
(bod programu 75.15)
3. Schválit prodej bytového domu čp. 171, ul. Pohraniční stráže, v k.ú. Chodová.
(bod programu 75.17)
398. RM nemá námitek:
1. K PD, z.č. 16 171 z data 11/2016 na akci „Rozšíření VO, Chodová Planá“ zpracovanou
společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn.
(bod programu 75.11)
399. RM souhlasí:

1. Se vstupem a vjezdem přes pozemek p.č. 386/16 v k.ú. Planá z důvodu záměru výstavby
RD a garáže na p.p.č. 370/8 a 370/70 v k.ú. Planá.
(bod programu 75.8.2)
2. S provedením místního šetření na místě v k.ú. Pístov s tím, že vyzývá žadatele k doložení
zaměření vlastnických hranic oplocení jiným geodetem (tak, jak je uvedeno v zaslaném
sdělení ze dne 14.2.2018) do 15 dnů od doručení této výzvy.
(bod programu 75.13)
400. RM pověřuje:
1. Starostu uzavřením smlouvy na dodávky tepla se společností FLEA Teplo s.r.o.,
Vilémovská 1602, Tachov.
(bod programu 75.1.2)
401. RM při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CHODOVKA a.s. se
sídlem Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 3418 13, IČ 28000811, zapsané v OR
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1382 na svém zasedání dne 9. 4. 2018:
a) Rozhodla a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CHODOVKA a.s. sestavenou
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, která byla podepsaná statutárním orgánem
společnosti, jediným členem představenstva a která sestává z rozvahy, výkazu zisku a
ztrát a přílohy k řádné účetní závěrce,
b) Bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, která byla
zpracována dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích statutárním
orgánem společnosti, jediným členem představenstva,
c) Rozhodla a schvaluje převedení ztráty po zdanění vykázané v řádné účetní závěrce
společnosti CHODOVKA a.s. za období roku 2017 s tím, že tato ztráta bude:
-

v celé výši 895.075,07 Kč po zdanění převedena na účet neuhrazených ztrát
z minulých let.

d) Rozhodla a schvaluje podnikatelský záměr a.s. CHODOVKA pro rok 2018. Plánované
výnosy celkem jsou stanoveny ve výši 8.275 tis. Kč při plánovaných nákladech ve
výši 8.759 tis. Kč. Plánované objemy prací odpovídají záměrům v oblasti těžby dřeva,
kapacitním možnostem akciové společnosti v oblasti služeb a prací pro Městys
Chodová Planá a neposlední řadě i nájemním smlouvám na průmyslový areál a lesní
hospodářství na obecních lesních pozemcích.
e) Rozhodla a schvaluje výplatu prémiového ukazatele poměrně pro Ing. Stanislava
Strnada (8 měsíců) a Ing. Josefa Vohlídala (4 měsíce) s tím, že k výplatě jednoho
měsíčního základního platu člena představenstva byla splněna podmínka kladné
hodnoty účetního hospodářského výsledku před zdaněním po odpočtu účetních odpisů
celkem za rok 2017.
(bod programu 75.16)
…………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

Vyhotoveno dne: 12.04. 2018

………………………..
Luboš Hlačík
místostarosta
dne:

