MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
23. 04. 2014

č. 20
82. ZM schvaluje:
1. Předložený program 20. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

ing. Jan Kestřánek
ing. Sylva Zítková

3. Ověřovatele zápisu:

Jindřich Janoch
Michal Vasilečko

4. Kontrolu usnesení 19. zasedání ZM.
5. Zprávu ústřední inventarizační komise o provedení řádné inventarizace k 31.12.2013.
(bod č. 20.3 programu ZM)
6. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2013, včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
(bod č. 20.4 programu ZM)
7. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky 2015-2017.
(bod č. 20.5 programu ZM)
8. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2013.
(bod č. 20.6 programu ZM)
9. Doplnění Žádosti o poskytnutí dotací na přímou podporu sportovních oddílů, občanských
sdružení pracujících s mládeží následujícím textem:
Při podání žádosti, žadatel předloží jmenný seznam členů, kteří mají zaplacený členský
příspěvek na daný rok a toto doloží příjmovým pokladním dokladem.
(bod č. 20.7 programu ZM)
10. Předložený Návrh na přidělení dotace na přímou podporu spolků a sdružení pro rok 2014.
(bod č. 20.8 programu ZM)
11. Prodej st.p.č. 20/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4705 m2 v k.ú. Hostíčkov za
účelem využití vesnického bydlení dle Územního plánu obce Chodová Planá.
(bod č. 20.10 programu ZM)
12. Žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c), a e)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to pozemku p.č. 4075 trvalý travní porost o výměře
18052 m2 v k.ú. Chodová Planá, p.č. 3912 ost. plocha o výměře 4365 m2 v k.ú. Chodová
Planá a o část pozemku p.č. 4174 orná půda o výměře cca 31500 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 20.11 programu ZM)

13. Prodej pozemků p.č. p.č. 4060 – ostatní plocha o výměře 4541 m2, p.č. 4062 – ostatní
plocha o výměře 692 m2, p.č. 4061 – ostatní plocha o výměře 382 m2 a p.č. 4063 – ostatní
plocha o výměře 1562 m2 vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 20.12 programu ZM)
14. Žádost o bezúplatný převod pozemků:
P.č. 4070 – ost. komunikace – o výměře 464 m2 v k.ú. Chodová Planá
P.č. 4261 – orná půda – o výměře 151503 m2 v k.ú. Chodová Planá
P.č. 3919 – tr. travní porost – o výměře 13109 m2 v k.ú. Chodová Planá
P.č. 3918 (část) – orná půda v k.ú. Chodová Planá
P.č. 3892 (část) – tr. travní porost v k.ú. Chodová Planá
P.č. 4014 (část) – orná půda v k.ú. Chodová Planá
P.č. 4018 (část) – tr. travní porost v k.ú. Chodová Planá
P.č. 4019 – orná půda v k.ú. Chodová Planá
P.č. 4025 (část) – orná půda v k.ú. Chodová Planá
P.č. 9/3 – tr. travní porost - o výměře 2372 m2 v k.ú. Výškov
P.č. 44 – tr. travní porost – o výměře 2079 m2 v k.ú. Výškov
P.č. 50/1 – tr. travní porost – o výměře 449 m2 v k.ú. Výškov
P.č. 58 – tr. travní porost – o výměře 4278 m2 v k.ú. Výškov
P.č. 67 – tr. travní porost – o výměře 3017 m2 v k.ú. Výškov
P.č. 931 – ost. komunikace – o výměře 162 m2 v k.ú. Michalovy Hory
P.č. 930/1 – ost. komunikace – o výměře 938 m2 v k.ú. Michovy Hory
P.č. 930/2 – ost. komunikace – o výměře 33 m2 v k.ú. Michalovy Hory
P.č. 139/1 – zahrada – o výměře 2006 m2 v k.ú. Michalovy Hory
P.č. 139/2 – zahrada – o výměře 168 m2 v k.ú. Michalovy Hory
St.p.č. 31/1 – zast. Plocha a nádvoří – o výměře 5223 m2 v k.ú. Domaslavičky
St.p.č. 31/2 – zast.plocha a nádvoří – o výměře 2651 m2 v k.ú. Domaslavičky
P.č. 1047 – ost. plocha – o výměře 211 m2 v k.ú. Domaslavičky
P.č. 33/1 – ost. plocha – o výměře 10900 m2 v k.ú. Výškovice
ze správy Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 20.13 programu ZM)
15. Smír s M. v tomto znění: Žalobci, F. M. a J. M., jsou oprávněnými osobami ve smyslu ust.
§ 4a zákona o půdě k uplatnění nároku Ministerstva České republiky, pozemkového úřadu
v Tachově k nemovitostem patřícím k přídělu v k.ú. Boněnov.
Právnímu zástupci Městysu Chodová Planá se uděluje pokyn k uzavření soudního smíru a
k ukončení sporu.
(bod č. 20.14 programu ZM)
83. ZM neschvaluje:
1. Snížení počtu členů ZM na volební období 2014-2018 ze současného počtu 15 zastupitelů
na 9 členné zastupitelstvo bez jmenovaní rady městyse tak, jak je ustanoveno zákonem č.
128/2000 Sb., zákon o obcích.
(bod č. 20.16 programu ZM)
84. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 20.1 programu ZM)
2. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu spolků za rok 2013.
(bod č. 20.2 programu ZM)
3. Projektovou dokumentaci na stavbu „Revitalizace sídliště Lučina v Chodové Plané - I.
etapa“ společností SPIRAL spol. s r.o., Planá.
(bod č. 20.9 programu ZM)

4. Informaci starosty o využití zámku v Chodové Plané.
(bod č. 20.15 programu ZM)
5. Informace o plánovaných kulturních akcích pro červen 2014.
(bod č. 20.17 programu ZM)
85. ZM souhlasí:
1. S realizací projektu katalytické depolymerizace společnosti TARIA, a.s., se sídlem Brno Dolní Heršpice, Vídeňská 134/102, PSČ 619 00 v bývalém areálu společnosti VNX –
obchodní firma s.r.o., Nádražní 501, 348 15 Planá, pobočka Trstěnice - Chodová Planá.
(bod č. 20.18 programu ZM)

…………………………..
Michal Vasilečko
člen ZM

………………………..
Ctirad Hirš
starosta

