Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
14.12.2020

č. 48

191. RM schvaluje:
1. Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Roční registrační poplatky za užívání místní knihovny takto:
- děti do 15 let ve výši 25,00 Kč,
- osoby starší 60 let ve výši 25,00 Kč,
- osoby nad 15 let ve výši 50,0 Kč vše s účinností od 5. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
(bod programu 48.3)
3. Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 13.5.2005 na pronájem
pozemků, kde by mělo dojít k vyjmutí části p.p.č. 914/1 a ke snížení výše nájemného za jeden
rok pronájmu.
(bod programu 48.6)
4. Vyhlášení záměru změnit smlouvu o zemědělském pachtu č. 178 uzavřenou dne 13.5.2005
na propachtování pozemků, kde by mělo dojít k vyjmutí p.p.č. 3759 a ke snížení výše
pachtovného za jeden rok pachtovného.
(bod programu 48.7)
192. RM souhlasí:
1. S umístěním a se stavbou pergoly a skladu na pozemku p.č. 3250/104 v k.ú. Chodová Planá
a souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 3170/12 v k.ú.
Chodová Planá dle předložené projektové dokumentace vypracované odpovědným
projektantem ing. Pavlem Kodýtkem z data 9/2020 á.
(bod programu 48.4)
2. Pro umožnění řádného hospodaření na pozemku p.č. 3678/1 přístup přes pozemky p.č.
3677 a 3678/2 v k.ú. Chodová Planá dle zákresu na snímku z KN, který je přílohou tohoto
usnesení.
(bod programu 48.5)
3. S předloženou projektovou dokumentací na výstavbu RD na st.p.č. 667 a p.p.č. 4060, 4061,
4062 a 4063 v k.ú. Chodová Planá zpracovanou spol. Uniart, Mariánské Lázně č.z. 28/20.
(bod programu 48.8)
193. RM v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
obchodní společnosti CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá, IČO:
280 00 811, jejímž jediným vlastníkem je městys Chodová Planá na svém zasedání dne 14.
12. 2020 rozhodla a schvaluje:
1. rozšíření předmětu podnikání o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence, odpovědný zástupce: Renata Kleinová, ekonom CHODOVKA a.s..
(bod programu 48.1.1)
2. Předloženou Smlouvu o výkonu člena představenstva pro Ing. Stanislava Strnada
s účinností od 01.01. 2021.
(bod programu 48.1.2)

3. Odměnu za výkon funkce člena představenstva Ing. Stanislava Strnada s účinností od
01.01. 2021.
(bod programu 48.1.3)
4. Předložený Dodatek č.5 k Pracovní smlouvě uzavřené dne 14.4. 2017 mezi CHODOVKA
a.s. a ing. Stanislavem Strnadem (čl. 2 druh činnosti - odborný lesní hospodář a čl. 6 výše
platu –) s účinností od 01.01. 2021.
(bod programu 48.1.4)
194. RM v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
obchodní společnosti SALEO spol. s r.o.., Pohraniční stráže 129 348 13 Chodová Planá,
IČO: 260 66 548, jejímž jediným vlastníkem je městys Chodová Planá na svém zasedání dne
14. 12. 2020 rozhodla a schvaluje:
1. předloženou Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti pro ing. Stanislava Strnada
s účinností od 01.01. 2021.
(bod programu 48.2)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
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Vyhotoveno dne: 14.12.2020

