Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
3.12.2018

č. 3

8. RM schvaluje:
1. Finanční odměnu jako ocenění bezpříspěvkových dárců krve při příležitosti jejich ocenění
bronzovou plaketou prof. MUDr Jánského.
(bod programu 3.4)
2. Řediteli ZŠ a MŠ p.o., Chodová Planá za plnění pracovních úkolů nad rámec pracovních
povinností za měsíc listopad 2018 finanční odměnu.
(bod programu 3.6)
3. Předložený návrh jednacího řádu Rady městyse Chodová Planá s účinností ode dne přijetí
tohoto usnesení.
(bod programu 3.7)
4. Odebrání a vyhodnocení vzorků orné půdy (ornice) z deponie na p.p.č. 4193 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod programu 3.9.3)
5. Záměr změnit pachtovní smlouvu uzavřenou dne 12.9.2016. Změnou pachtovní smlouvy
by mělo dojít ke snížení předmětu smlouvy o pozemek p.č. 914/5 zahrada o výměře 65 m2
v k.ú. Michalovy Hory a o snížení výše pachtovného ze současných 1015,- Kč za jeden rok
trvání pachtovného na nově navržených 950,- Kč za jeden rok trvání pachtovného.
(bod programu 3.12)
6. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011794 v rámci akce
Chodová Planá,TC, u hřbitova - kNN“ mezi stranami ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035,
Tepelská 874/8, 405 02 Děčín („oprávněná“) a městysem Chodová Planá, IČO 00259861,
Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá („povinná“).
(bod programu 3.14)
7. Žádost o schválení prodloužení termínu realizace stavebních prací na akci ,,Výstavba
místních komunikací Chodová Planá, lokalita Slovany – etapa I., část B“ do 17.12. 2018
předloženou firmou Silnice Horšovský Týn a.s., Velké předměstí, Nad Rybníčkem 40, 346 01
Horšovský Týn z důvodů uvedených v žádosti.
(bod programu 3.15)
9. RM doporučuje ZM:
1. Schválit návrh rozpočtu na rok 2019:
Celkový přehled rozpočtu 2019 - Městys Chodová Planá
Daňové příjmy
33 948 560,00 Kč
Nedaňové příjmy
4 388 723,00 Kč
Kapitálové příjmy
6 003 984,00 Kč
Dotace SR
590 000,00 Kč
Celkem příjmy
44 931 267,00 Kč

Zdroje Fondu rezerv z minulých let
Celkem financování
Běžné (neinvestiční) výdaje
Investiční výdaje
Celkem výdaje

0,00 Kč
0,00 Kč
34 726 407,00 Kč
10 204 860,00 Kč
44 931 267,00 Kč

(bod programu 3.1)
2. Schválit Rozpočtové opatření č. 13/2018.
(bod programu 3.2)
3. Schválit prodej nepotřebného majetku - osobní vozidlo Škoda Forman, RZ TCC 36-86.
(bod programu 3.3)
4. Schválit předloženou cenovou nabídku na zpracování úplného znění ÚPO po vydání změny
č. 3 a změny č. 1 zpracovatele Projekční kancelář Ing. arch. A. Kaskové, Sokolovská 119/54,
360 05 Karlovy Vary a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1709 ze dne 21.9. 2017 mezi
objednatelem Městysem Chodová Planá a zhotovitelem Ing. Arch. Alexandrou Kaskovou,
projekční kancelář, Karlovy Vary.
(bod programu 3.8)
5. Schválit podání žádosti o koupi části p.p.č. 4188 v k.ú. Chodová Planá o výměře cca 4 400
m2 od SPÚ Praha, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
(bod programu 3.9.1)
6. Pověřit starostu podáním žádosti o koupi části p.p.č. 4188 v k.ú. Chodová Planá o výměře
cca 4 400 m2 od SPÚ Praha, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
(bod programu 3.9.2)
7. Prodat pozemek p.č. 638/3, trvalý travní porost, o výměře 44 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod programu 3.13)
10. RM zřizuje:
1. V souladu s ustanovením § 102 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích
v platném znění Kulturní komisi.
(bod programu 3.5.1)
11. RM volí:
1. Předsedou Kulturní komise Davida Hanka.
(bod programu 3.5.2)
2. Členem Kulturní komise Mgr. Jana Ambrože, Tomáše Marcina (člen zastupitelstva) a ing.
Marii Vonešovou.
(bod programu 3.5.3)
12. RM deleguje:
1. Dle § 102 odst. 3 zákona o obcích na starostu městyse pravomoc uzavírat tyto typy smluv:
- o koupě movité věci (obec jako prodávající i kupující) do 100 000,00 Kč.
- dar (s vyjímkou práva stavby – obec jako obdarovaný)
- dar věcný i finanční do 20 tis. Kč (obec jako dárce)
- směna movitých věcí
- nájem hmotné nemovité věci (obec jako pronajímatel)
- nájem nemovité věci (obec jako nájemce)
- nájem movité věci (obec jako pronajímatel i nájemce)
- výpůjčka hmotné nemovité věci (obec jako půjčitel)

výpůjčka nemovité věci (obec jako výpůjčitel)
výpůjčka movité věci (obec jako výpůjčitel i půjčitel)
věcné břemeno (služebnost) – převod i nabytí práva (obec jako oprávněný)
věcné břemeno (služebnost) – zatížení obecní nemovitosti (obec jako vlastník
pozemku)
- smlouva o dílo ke stavbě (obec jako objednatel i zhotovitel) do 500 000,00 Kč.
- smlouva o dílo obecná (obec jako zhotovitel i objednatel)
- zástavní právo k nemovité věci (obec jako zástavní věřitel)
- zástavní právo k movité věci nebo právu (obec jako zástavní věřitel)
- dotace do 50 tis. Kč (obec jako poskytovatel)
- dotace (obec jako příjemce)
- smlouva příkazního typu (obec jako příkazce i příkazník)
- dohody o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců včetně (obec jako věřitel)
(bod programu 3.10)
-

13. RM nemá námitek:
1. K PD data 11/2018 k zamýšlené novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 3250/118
v k.ú. Chodová Planá.
(bod programu 3.11)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 04.12. 2018

