Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
06.04.2020

č. 33

126. RM schvaluje:
1. Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Poskytnutí daru na činnost v roce 2020 Svazu tělesně postižených v ČR, IČ 75018985,
Máchova 715, 348 15 Planá.
(bod programu 33.2)
3. Poskytnutí finančního příspěvku formou daru na uspořádání vzpomínkové akce u
památníku na Pístově v roce 2020 pro ČSBS Planá, IČ: 00442755 za podmínky, že akce bude
uskutečněna.
(bod programu 33.5)
4. Roční závěrku příspěvkové organizace ZŠMŠ Chodová Planá za rok 2019 a převod
hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové organizace.
(bod programu 33.6)
5. Poskytnutí 95% slevy na nájmu v nebytových prostorách ve vlastnictví Městyse Chodová
Planá pronajatých za účelem podnikání po dobu omezení provozu podnikání v důsledku
vládního nařízení.
(bod programu 33.7.1)
6. Poskytnutí 21% slevy na nájmu v nebytových prostorách ve vlastnictví Městyse Chodová
Planá pronajatých za účelem podnikání po dobu omezení provozu podnikání v důsledku
vládního nařízení.
(bod programu 33.7.2)
7. Vyhlášení záměru prodeje 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 33.9)
8. Prohlášení o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (odtok z retenční
nádrže) na pozemku p.č. 4174/39 v k.ú. Chodová Planá ve vlastnictví obce dle GP č. 120165/2020 pro vymezení věcného břemene pozemku.
(bod programu 33.13)
9. Smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce „Výstavba inženýrských sítí pro zástavbu na
p.p.č. 3380/1, Chodová Planá“ v k.ú. Chodová Planá.
(bod programu 33.16.2)
10. Předloženou projektovou dokumentaci „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 4174/28“
v k.ú. Chodová Planá zpracovanou Ing. arch. Martinou Polákovou, data 3/2020.
(bod programu 33.18.2)

11. Předloženou projektovou dokumentaci č. 191201 na akci „Novostavba rodinného domu
na p.p.č. 4174/10, Chodová Planá“ na pozemku p.č. 4174/10 v k.ú. Chodová Planá
zpracovanou Ing. Pavlem Kodýtkem, Revoluční 823, 348 15 Planá.
(bod programu 33.19)
127. 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 06 04. 2020
rozhodla a:
1. Schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CHODOVKA a.s. sestavenou za období od
1.1.2019 do 31.12.2019, která byla podepsaná statutárním orgánem společnosti, jediným
členem představenstva a která sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k řádné účetní
závěrce.
2. Bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, která byla
zpracována dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích statutárním orgánem
společnosti, jediným členem představenstva.
3. Schvaluje převedení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce akciové společnosti
CHODOVKA za období roku 2019, že tento zisk bude v celé výši převeden na účet
nerozděleného zisku z minulých let.
4. Schvaluje podnikatelský záměr a.s. CHODOVKA pro rok 2020. Plánované objemy prací
odpovídají aktuální situaci v oblasti těžby dřeva, kapacitním možnostem akciové společnosti
v oblasti služeb a prací pro Městys Chodová Planá a neposlední řadě i nájemním smlouvám
na průmyslový areál a lesní hospodářství na obecních lesních pozemcích.
5. Schvaluje vypořádání výdajů a příjmů z podnájmů průmyslového areálu.
6. Schvaluje výplatu prémiového ukazatele pro Ing. Stanislava Strnada s tím, že k výplatě
jednoho měsíčního základního platu člena představenstva byla splněna podmínka kladné
hodnoty účetního hospodářského výsledku před zdaněním po odpočtu účetních odpisů celkem
za rok 2019.
7. Schvaluje návrh motivačního ukazatele pro manažera na rok 2020.
(bod programu 33.1)
128. RM neschvaluje:
1. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse pro Český svaz včelařů Chodová Planá
z.s. IČ: 18252915.
(bod programu 33.3)
2. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse pro spolek Chodovoplánští starousedlíci
z.s. IČ: 01527509.
(bod programu 33.4)
3. Vyhlášení záměru propachtování části pozemku p.č. 79/2, ostatní plocha o rozloze 30 x 20
m2 v k.ú. Boněnov.
(bod programu 33.11)
129. RM doporučuje ZM:
1. Souhlasit s převodem pozemku p.č. 2051/2, ostatní komunikace o výměře 465 m2 v k.ú.
Hostíčkov od Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Žižkov do vlastnictví Městyse Chodová Planá.

(bod programu 33.10)
130. RM vyzývá:
1. Žadatele o pacht pozemku p.p.č. 3902 o výměře 8276 m2 – trvalý travní porost v k.ú.
Chodová Planá k podání cenové nabídky písemně v obálce označené „PACHT POZEMKU
v k.ú. Chodová Planá – NEOTVÍRAT“ zaslané nebo osobně doručené na Úřad městyse
Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá do 17.4.2020 do 11.30 hodin.
Nejnižší cenová nabídka je 4 500,00 Kč/ha/rok .
(bod programu 33.8)
131. RM souhlasí:
1. S projektovou dokumentací na stavbu RD na pozemku p.č. 4174/20 v k.ú. Chodová Planá
zpracovanou ing. Róbertem Ortančíkem, U Rybníka 461, 250 63 Veleň.
(bod programu 33.12)
2. S projektovou dokumentací na stavbu: „Výstavba RD na p.p.č. 4174/13, Chodová Planá“
data prosinec 2019 zpracovanou Ing. Tomášem Horáčkem, Ladova 193/62, Mariánské Lázně.
(bod programu 33.14)
3. S projektovou dokumentací na stavbu: „Výstavba RD na p.p.č. 4174/24, Chodová Planá“
data listopad 2019 zpracovanou Ing. Tomášem Horáčkem, Ladova 193/62, 353 01 Mariánské
Lázně.
(bod programu 33.15)
4. S projektovou dokumentací na akci „Výstavba inženýrských sítí pro zástavbu na p.p.č.
3380/1, Chodová Planá“ v k.ú. Chodová Planá data 02/2020 zpracovanou Ing. Pavlem
Kodýtkem, Revoluční 823, 348 15 Planá.
(bod programu 33.16.1)
5. Se stavbou RD na p.p.č. 4174/28 v k.ú. Chodová Planá včetně přesahu požárně
nebezpečného prostoru.
(bod programu 33.18.1)
6. S napojením přepadu z retenční nádrže na dešťovou vodu investora do dešťové kanalizace
městyse.
(bod programu 33.18.3)
7. S napojením přepadu z retenční nádrže na dešťovou vodu investora do dešťové kanalizace
městyse.
(bod programu 33.20)
132. RM bere na vědomí:
1. Žádost o prominutí nájmu za sloupy VO za účelem umístění reklam, kdy obec podle
Smlouvy obdrží 30 % z výnosu pronájmu. Podíl městysu bude kopírovat skutečnost dle
Smlouvy.
(bod programu 33.17)
2. Žádost JSDH Chodová Planá, Chodská 344, 348 13 Chodová Planá o požárním
zabezpečení pro obce Zadní Chodov a Kyjov s tím, že bude vypracován návrh Veřejnoprávní
smlouvy mezi městysem Chodová Planá a obcí Zadní Chodov.
(bod programu 33.22)
133. RM deleguje:
1. Dle § 102 odst. 3 zákona o obcích na starostu městyse a úřad městyse pravomoc schvalovat
a vyřizovat záležitosti nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu

nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám za podmínky, že Rada městyse nebude usnášeníschopna
z důvodu chybějícího počtu členů RM po dobu trvání krizového stavu.
(bod programu 33.21)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 07.04.2020

