MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
25. 06. 2014

č. 21
86. ZM schvaluje:
1. Předložený program 21. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Michal Vasilečko
Vlastimil Machovec

3. Ověřovatele zápisu:

Zdeňka Štěchová
Michaela Brůhová

4. Kontrolu usnesení 20. zasedání ZM.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2014.
(bod č. 21.2 programu ZM)
6. OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
(bod č. 21.3 programu ZM)
7. Prodej pozemku p.č. 1/1 – trvalý travní porost o výměře 240 m2 v k.ú. Výškov.
(bod č. 21.4.1 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 3250/110 (orná půda) o výměře 855 m2 v k.ú. Chodová Planá za
účelem výstavby RD v souladu s usnesením ZM ze dne 15.12.2010 usn.č. 1.24 a ze dne
9.3.2011 usn.č. 5.15 s tím, že kupující byli seznámeni s hlukovou studií vypracovanou
společností EKOLA group s.r.o., zakázka č. 11.0025-01 z ledna 2011.
(bod č. 21.5 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 3250/67 o výměře 2007 m2 v k.ú. Chodová Planá za účelem výstavby
RD za těchto podmínek (usnesení ZM č. 36.29 ze dne 7.5.2008):
- uzavření kupní smlouvy
- cena 400,- Kč / m2
- do 1 roku stavební povolení
- do 2 let základová deska
- do 5 let kolaudační rozhodnutí na stavbu
V případě nesplnění podmínek pokuta 120,- Kč / m2.
(bod č. 21.6.1 programu ZM)
10. Prodej pozemku p.č. 488 o výměře 5 m2 v k.ú. Pístov včetně věcného břemene – osobní
služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4
energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266
občanského zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a
násl. občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní
úpravě stanovené energetickým zákonem.
(bod č. 21.7.1 programu ZM)
87. ZM neschvaluje:

1. Zpřístupnit areál zámku od 8,00 hod. do 20,00 hod. v letních měsících (červenec až září).
(bod č. 21.10.1 programu ZM)
2. Pověřit S. J. otevřením a uzavřením areálu zámku od 8,00 hod. do 20,00 hod. v letních
měsících (červenec až září).
(bod č. 21.10.2 programu ZM)
88. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 21.1 programu ZM)
89. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 86.7 a
tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 21.4.2 programu ZM)
2. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Kupní smlouvy podle usnesení č.
86.9 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 21.6.2 programu ZM)
3. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Kupní smlouvy podle usnesení č.
86.10 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 21.7.2 programu ZM)
4. Panu starostovi vstoupit v jednání s majitelem PARADIS klubu z důvodu omezení rušení
nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství.
(bod č. 21.9 programu ZM)
90. ZM souhlasí
1. S volbou paní S. J. jako přísedící u Okresního soudu v Tachově, nám. Republiky 71, 347
01 Tachov.
(bod č. 21.8 programu ZM)

…………………………..
Michal Vasilečko
člen ZM

………………………..
Ctirad Hirš
starosta

