Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
27.04.2020

č. 35

137. RM schvaluje:
1. Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 3759, orná půda, o výměře 22019 m2, pozemku
p.č. 3746, ostatní plocha o výměře 2924 m2, pozemku p.č. 3755, ostatní plocha o výměře 563
m2 vše v k.ú. Chodová Planá za část pozemku p.č. 3678, orná půda, o výměře cca 5044 m2
v k.ú. Chodová Planá a část pozemku p.č. 3758, orná půda, o výměře cca 16460 m2 v k.ú.
Chodová Planá (přesné označení pozemků a přesná výměra budou určeny GP).
(bod programu 35.3)
3. Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-0013614/VB/001, Chodová Planá, TC, p.č.
4174/2-kNN (zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 2x rozpojovací skříň
v pilíři, 20x přípojková skříň – lokalita Slovany Chodová Planá II. etapa) s ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874//, 405 02 Děčín za jednorázovou úplatu.
(bod programu 35.7)
4. Vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č. 3979, ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú.
Chodová Planá za účelem reklamy na stávají konstrukci.
(bod programu 35.8)
138. RM neschvaluje:
1. Poskytnutí příspěvku Lince bezpečí z.s. Praha na provoz linky v roce 2020.
(bod programu 35.2)
139. RM při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CHODOVKA a.s. se
sídlem Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 13, IČ 28000811, zapsané v OR
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1382 na svém zasedání dne 27. 04. 2020
rozhodla a doporučuje ZM:
1. Schválit poskytnutí úvěru městysem pro společnost CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže
474, 348 13 Chodová Planá na pořízení nového Hydrostatického nosiče ANTONIO
CARRARO model TTR 4400 HST II s příslušenstvím ve výši 800 000,00 Kč při splácení v
měsíčních splátkách v navrhované výši 50.000,- Kč a při 2,5% p.a. úroku se splatností
nejpozději do 30.9.2021.
(bod programu 35.1)
140. RM doporučuje ZM:
1. Prodej pozemků p.č. 2122, zahrada, o výměře 586 m2 a p.č. 49/4, zahrada, o výměře 58
m2 v k.ú. Hostíčkov.
(bod programu 35.4)
141. RM souhlasí:
1. S projektovou dokumentací zpracovanou ing. Petrem Lukášem Lázeňská 127, 349 52
Konstantinovy Lázně data únor 2020 na stavbu „Sklad zemědělské techniky a přípojky NN“
na pozemcích p.č. 126, 128/2, 128/6, 129/1, 108/4 a 438/1 v k.ú. Pístov.
(bod programu 35.5)

2. S napojením přepadu pozemků p.č. 4174/3 a p.č. 4174/4 v k.ú. Chodová Planá z retenční
nádrže na dešťovou vodu investora (s odtokem vody maximálně 0,5 l/s) do dešťové
kanalizace městyse.
(bod programu 35.6)
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