Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
27.01. 2020

č. 28

110. RM schvaluje:
1. Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na jednotlivé body
programu.
2. Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Chodová Planá Alexandrem Fedorovem, Jindřicha
Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn.
(bod programu 28.3)
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IV-12-0015855 na p.p.č. 4174/6 a 3380/18 v k.ú. Chodová Planá mezi stranami Městysem
Chodová Planá, IČO: 00259861, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (budoucí oprávněná) za jednorázovou
úplatu 10.000,- Kč bez DPH.
(bod programu 28.4.2)
4. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3397/27, zahrada, o výměře 20 m2, p.č. 3397/28, zahrada, o
výměře 19 m2, p.č. 3397/29, zahrada, o výměře 15 m2, p.č. 3397/30, zahrada, o výměře 15 m2 a p.č.
3397/31, zahrada, o výměře 24 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod programu 28.5)
5. I. etapu předložené cenové nabídky - konzervace orginálu na restaurátorskou činnost sochy Madony –
zámek Chodová Planá vypracovanou MgA. Helenou Jahodovou, ak.soch.rest.. Realizace opravy
proběhně pouze za podmínky získání dotace od Plzeňského kraje.
(bod programu 28.7)
6. Cenovou nabídku na vyznačení cyklotrasy v Chodové Plané předloženou Ing. Miroslavem Landou,
Tyršova 302, 353 01 Velká Hleďsebe, IČO: 70726418.
(bod programu 28.10.1)
7. Žádost BURZATÝMU p. Kateřiny Turkové, Zahradní 683, Planá o snížení nájmu za smluvní cenu za
pronájem prostor v kulturním domě v Chodové Plané na konání dětské burzy oblečení konané dne 17.19.04.2020 za dodržení podmínek daných Usnesením RM ze dne 2.12.2019.
a) městys Chodová Planá bude při rozdělování výnosu finančních prostředků uveden jako sponzor akce.
(bod programu 28.11)
8. Úpravu ceny za pronájem zapůjčení předmětu zápůjčky kulturního domu v Chodové Plané s účinností
od 27.01. 2020.
(bod programu 28.12)
111. RM doporučuje ZM:
1. Schválit Rozpočtové opatření č. 1/2020.
(bod programu 28.1)

112. RM souhlasí:
1. Aby opravu a údržbu VO prováděla firma Hreus-Electronic, Nádražní 534, 348 13 Chodová Planá za
ceny dle předložené nabídky ze dne 18.12. 2019.
(bod programu 28.2)
2. Se stavbou „Chodová Planá, TC, p.č. 3380/1 – kNN“ za podmínky nutné koordinace s výstavbou IS
v dané lokalitě, jejíž investorem je Městys Chodová Planá. Jedná se o místo, kde se budou budovat
chodníky, jejíchž výstavba bude zahájena v dubnu letošního roku. Nutno počítat s tímto časovým
omezením. Do této doby by měla být Vámi avizovaná stavba zrealizována.
(bod programu 28.4.1)
3. S předloženou situací stavby „Stavební úpravy objektu pro bydlení + DČOV, rodinný dům ev.č. 17 na
st.p.č. 157 v k.ú. Michalovy Hory“ z data 07/2019 pro vodoprávní a stavební řízení.
(bod programu 28.6.1)
4. S PD na novostavbu RD na p.p.č. 4174/21 v k.ú. Chodová Planá, zpracovanou společností KD Haus
s.r.o., Milevsko, data 10/2019.
(bod programu 28.8)
5. S předloženým návrhem umístění značení cyklotrasy v Chodové Plané.
(bod programu 28.10.2)
113. RM bere na vědomí:
1. Plán akcí na rok 2020 předložený Spolkem Nový zámek Chodová Planá z.s..
(bod programu 28.9)
114. RM ukládá:
1. Vlastníkovi RD ev.č. 17, st.p.č. 157 v k.ú. Michalovy Hory v rámci stavby „Stavební úpravy objektu
pro bydlení + DČOV, rodinný dům ev.č. 17 na st.p.č. 157 v k.ú. Michalovy Hory“ zřídit věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví městyse Chodová Planá, kde budou uloženy IS pro stavební úpravy
objektu pro bydlení - RD ev.č. 17 na st.p.č. 157 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod programu 28.6.2)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 27.01. 2020

