Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
09.03.2020

č. 31

121. RM schvaluje:
1. Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Jako nejvhodnější nabídku na akci: „Výstavba místních komunikací Chodová Planá,
lokalita Slovany – II. etapa“ firmy Karel Benda, zemní a výkopové práce, Slovany 177, 348
13 Chodová Planá.
(bod programu 31.5)
3. Cenovou nabídku na vypracování Strategického plánu rozvoje městyse Chodová Planá
předloženou ing. Luďkem Tesařem, Nad Horou 352, 252 07 Štěchovice Praha – západ, IČO:
74372246 .
(bod programu 31.9)
122. RM doporučuje ZM:
1. Stanovit rozsah rozpočtových opatření k rozpočtu na rok 2020 pro operace, které vzniknou
za období od 18.3.2020 do 31.12.2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové
změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo z jiných důvodů, na
změny výdajové i příjmové položky transferů, nebo položky finančního vypořádání.
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje
ve stavu nouze a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby
v případech přesunu příjmů a výdajů.
Každé toto rozpočtové opatření, které bude provedeno radou městyse, bude předloženo včetně
částek na vědomí zastupitelstvu na nejbližším zasedání.
(bod programu 31.1)
2. Schválit účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2019.
(bod programu 31.2)
3. Schválit Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2019.
(bod programu 31.3)
4. Schválit žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje pro rok 2020.
(bod programu 31.4.1)
5. Schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2020 a pověřit starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod programu 31.4.2)

6. Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1708, kde bude cena za práce navýšena o
133.000,- Kč bez DPH, celková cena ve výši 296 934,00 Kč včetně DPH.
(bod programu 31.8)
123. RM souhlasí:
1. S předloženou PD na akci: „Novostavba RD Chodová Planá - Petráš“ na p.p.č. 4174/7
v k.ú. Chodová Planá data 1.2020 zpracovanou ing. Janem Zugárkem, Tři Sekery 113, 353 01
Mariánské Lázně.
(bod programu 31.6)
2. S PD na akci „Novostavba RD na p.p.č. 4174/27 v k.ú. Chodová Planá“ data 02/2020
zpracovanou ing. Miroslavem Packanem, Lesní 176, 347 01 Tachov.
(bod programu 31.7)
3. S dokončením sanace a rekultivace na pozemcích parc. č. 4192 a 4193 v dobývacím
prostoru Chodová Planá ve vlastnictví městyse Chodová Planá za podmínky, že se městys
Chodová Planá bude účastnit na sanaci a rekultivaci a výše poplatku za uložení materiálu na
předmětných pozemcích bude činit 1000,00 Kč/m3. Souhlas je vydán pro žadatele SALEO
spol. s r.o., Lidická tř. 1143/181, 370 07 České Budějovice.
(bod programu 31.11.2)
4. S PD na akci ,,Novostavba RD na parcele p.č. 4174/9, Chodová Planá“ data 01-2020
zpracovanou ing. Pavlem Kodýtkem, Revoluční 823, 348 15 Planá.
(bod programu 31.12)

124. RM revokuje:
1. Usnesení Rady městyse č.100.5 ze dne 16.12.2019.
(bod programu 31.10)
2. Usnesení Rady městyse č.106.3 ze dne 13.01.2020.
(bod programu 31.11.1)

…………………………..
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