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Zkrácené usnesení
ze zasedání rady městyse

Ze dne:
20.04.2020

č. 34

134. RM schvaluje:
1. Předložený program zasedání, jeho doplnění a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Jako nejvhodnější nabídku na akci: „Tělocvična Chodová Planá“ firmy S & H stavební a
obchodní firma spol. s r.o., K Vejvoďáku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.
(bod programu 34.2)
3. Propachtovat pozemek p.č. 3902, trvalý travní porost, o výměře 8276 m2 v k.ú. Chodová
Planá za účelem zemědělské výroby na dobu určitou 6 let.
(bod programu 34.3)
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0016318/SOIBS VB/1se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
405 02 Děčín – zřízení distribuční soustavy (uložení zemního kabelového vedení NN,
pojistkové skříně v pilíři na pozemcích p.č. 33680/12, 4174/6, 4174/45, 4174/39, 4174/43,
4174/42, 4174/41, 4174/40 NN v k.ú. Chodová Planá) za jednorázovou úplatu.
(bod programu 34.7.2)
5. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku – p.p.č. 1950/1 a 1963/4 v k.ú.
Chodová Planá v rámci akce „Optická přípojka čp. 195 a 213, ul. Nádražní, Chodová Planá“.
(bod programu 34.8.1)
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci akce „Optická přípojka čp. 195 a
213, ul. Nádražní, Chodová Planá“ na p.p.č. 1950/1 a 1963/4 v k.ú. Chodová Planá se
společností TaNET West s.r.o., IČO 26378191, Vilémovská 1602, 347 01 Tachov za
jednorázovou úplatu.
(bod programu 34.8.2)
135. RM doporučuje ZM:
1. Schválit celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2019, včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výhradou méně
závažných nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a přijmout opatření k nápravě
zjištěné chyby:
- byl pověřen pracovník sledováním termínů pro zveřejnění SOD. Zjištěné chyby a
nedostatky byly napraveny okamžitým uveřejněním výše jmenovaných SOD na
profilu zadavatele.
(bod programu 34.1)
136. RM souhlasí:
1. S předloženou situací k akci „Kanalizační přípojka RD čp. 128, Pivovarská ul., Chodová
Planá“ č.z. 4193/2020 zpracovanou ing. Jaroslavem Krystyníkem, Dvořákova 533, 353 01
Mariánské Lázně.
(bod programu 34.4)
2. I jako vlastník sousedního pozemku s předloženou projektovou dokumentací na stavbu
„Novostavba RD včetně příslušenství v obci Chodová Planá na p.p.č. 4174/22, k.ú. Chodová

Planá“ č.z. ES.535/11.2019-758/19 zpracovanou ing. Tomášem Ročkem, Pernerova 168, 530
02 Pardubice.
(bod programu 34.5)
3. S umístěním vodoměrné šachty na pozemku p.č. 2046/2 v k.ú. Hostíčkov ve vlastnictví
Městyse Chodová Planá z důvodu přeložení stávající VŠ z místa přístavby garáže k RD čp. 9.
(bod programu 34.6)
4. S výstavbou el. rozvodů na pozemcích parc.č. 3380/12, 4174/6, 4174/45, 4174/39, 4174/43,
4174/42, 4174/41, 4174/40 KN kú Chodová Planá.
(bod programu 34.7.1)
5. S upraveným předloženým projektem č.z. 11_2020 ing. Miroslava Packana na akci:
„Novostavba RD na pozemku p.č. 4174/27 v k.ú. Chodová Planá“ s napojením přepadu z
retenční nádrže na dešťovou vodu investora (s odtokem vody maximálně 0,5 l/s) do dešťové
kanalizace městyse a také souhlasí s PD jako vlastník sousedních pozemků.
(bod programu 34.9)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 07.04.2020

