MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
9.3. 2022

č. 32
114. ZM schvaluje
1. Předložený a doplněný program zasedání ZM a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Richard Brümmer
Tomáš Benda
3. Ověřovatele zápisu:

Bc. Marie Zítková, Dis.
Karel Benda

4. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2022.
(bod č. 32.3.1 programu ZM)
5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2022 a pověřuje starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod č. 32.3.2 programu ZM)
6. Předložený Projekt vnitrostátní fúze sloučením společnosti SALEO spol. s r.o. jako
společnosti zanikající a společnosti CHODOVKA, a.s. jako společnosti nástupnické s
rozhodným dnem 01.01.2022, včetně převzetí jmění zanikající společnosti, včetně práv a
povinností z pracovně právních vztahů
(bod č. 32.4.1 programu ZM)
7. Prohlášení o vzdání se práv příslušejících společníků zúčastněné společnosti městyse
Chodová Planá, jakožto akcionáře společnosti CHODOVKA a.s., dle ust. § 7 až § 9 zákona č.
125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů.
(bod č. 32.4.2 programu ZM)
8. Předložený Projekt vnitrostátní fúze sloučením společnosti SALEO spol. s r.o. jako
společnosti zanikající a společnosti CHODOVKA, a.s. jako společnosti nástupnické s
rozhodným dnem 01.01.2022, včetně převzetí jmění zanikající společnosti, včetně práv a
povinností z pracovně právních vztahů.
(bod č. 32.5.1 programu ZM)
9. Prohlášení o vzdání se práv příslušejících společníků zúčastněné společnosti městyse
Chodová Planá, jakožto vlastníka společnosti SALEO spol. s r.o.., dle ust. § 7 až § 9 zákona
č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů.
(bod č. 32.5.2 programu ZM)
10. Prodej části pozemku p.č. 3751 – ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 v k.ú. Chodová
Planá, jejíž přesné označení a výměra budou určeny geometrickým plánem Františku
Němejcovi, Bezdružická 272, 348 15 Planá za cenu 120,- Kč/m2 včetně DPH.
(bod č. 32.6 programu ZM)

11. Předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí pozemku st.
p.č. 205, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1131 m2, jehož součástí je stavba, budova s číslem
popisným č.p. 196, stavba občanského vybavení (zámek), pozemku parc. č. 4289, ostatní
plocha, o výměře 137 m2 a pozemku parc. č. (bude doplněno po rozdělení parc. č. 37/4),
ostatní plocha, o výměře (bude doplněno po rozdělení parc. č. 37/4) m2 mezi Městysem
Chodová Planá, IČO: 00259861, se sídlem Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá
jako budoucím prodávajícím a firmou Zámek v Chodové Plané s.r.o., IČO: 14258269, se
sídlem Českolipská 1111/19, 276 01 Mělník jako budoucím kupujícím.
(bod č. 32.7.1 programu ZM)
12. Předložený návrh Kupní smlouvy o převodu nemovitých věcí pozemku st. p.č. 205, zast.
plocha a nádvoří, o výměře 1131 m2, jehož součástí je stavba, budova s číslem popisným č.p.
196, stavba občanského vybavení (zámek), pozemku parc. č. 4289, ostatní plocha, o výměře
137 m2 a pozemku parc. č. (bude doplněno po rozdělení parc. č. 37/4), ostatní plocha, o
výměře (bude doplněno po rozdělení parc. č. 37/4) m2 mezi Městysem Chodová Planá, IČO:
00259861, se sídlem Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá jako prodávajícím a
firmou Zámek v Chodové Plané s.r.o., IČO: 14258269, se sídlem Českolipská 1111/19, 276
01 Mělník jako kupujícím.
(bod č. 32.7.2 programu ZM)
13. Předložený návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci ,,Projektu“ mezi Městysem Chodová
Planá , IČO: 00259861, se sídlem Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá jako obcí a
firmou Zámek v Chodové Plané s.r.o., IČO: 14258269, se sídlem Českolipská 1111/19, 276
01 Mělník jako společností.
(bod č. 32.7.3 programu ZM)
14. OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky ve správním území Chodové Plané
s účinností počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
(bod č. 32.8 programu ZM)
15. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022
Plzeňského kraje na akci ,,Prodloužení vodovodního řadu do Zámecké ulice k.ú. Chodová
Planá“.
(bod č. 32.9 programu ZM)
115. ZM bere na vědomí
1. Rozpočtové opatření č. 1/2022 v plném rozsahu.
(bod č. 32.1 programu ZM)
2. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2021.
(bod č. 32.2 programu ZM)
116. ZM pověřuje:
1. Starostu městyse Chodová Planá podpisem Prohlášení o vzdání se práv příslušejících
společníků zúčastněné společnosti městyse Chodová Planá na přeměně zúčastněné
společnosti (CHODOVKA a.s.).
(bod č. 32.4.3 programu ZM)
2. Starostu městyse Chodová Planá podpisem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady
CHODOVKA a.s. (jehož součástí bude schválený Projekt).
(bod č. 32.4.4 programu ZM)

3. Starostu městyse Chodová Planá podpisem Prohlášení o vzdání se práv příslušejících
společníků zúčastněné společnosti městyse Chodová Planá na přeměně zúčastněné
společnosti (SALEO spol. s r.o.).
(bod č. 32.5.3 programu ZM)
4. Starostu městyse Chodová Planá podpisem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady
SALEO spol. s r.o. (jehož součástí bude schválený Projekt).
(bod č. 32.5.4 programu ZM)
5. Starostu městyse pokračováním v přípravě investičního záměru na akci ,,Výstavba základní
školy I. stupně v Chodové Plané“ v předložené variantě – studii konceptu dvoupodlažní
budovy školy.
(bod č. 32.10 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta
dne:

Vyhotoveno dne: 10.03. 2022

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta
dne:

