MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
24. 09. 2014

č. 22
91. ZM schvaluje:
1. Předložený program 22. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Vlastimil Machovec
Michaela Brůhová

3. Ověřovatele zápisu:

ing. Jan Kestřánek
Jindřich Janoch

4. Kontrolu usnesení 21. zasedání ZM.
5. RO č. 5/2014.
(bod č. 22.3 programu ZM)
6. Zahrnutí finančních prostředků na vybudování cesty k RD ul. Pohraniční stráže 5 do
rozpočtu městyse na rok 2015.
(bod č. 22.4 programu ZM)
7. OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů.
(bod č. 221.5 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 435/10 (zahrada) o výměře 116 m2 v k.ú. Pístov.
(bod č. 22.6.1 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 3250/58 o výměře 1051m2 v k.ú. Chodová 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.
(bod č. 22.7.1 programu ZM)
10. Prodej části pozemku p.č. 912/10 - ostatní plocha v k.ú. Michalovy Hory jehož
upřesněním po zpracování GP č. 153-184/2014 se jedná o pozemek p.č. 912/19 (ostatní
plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 22.8.1 programu ZM)
11. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 17.3.2010 mezi Městysem Chodová Planá,
Pohraniční stráže 129, Chodová Planá, IČO 00259861 a panem P. K., ve kterém bude
upraveno prodloužení termínu pro dokončení stavby a to do 17.3.2016.
(bod č. 22.9 programu ZM)
12. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 3250/129 (orná půda) o výměře 433m2 v k.ú.
Chodová Planá, p.č. 3250/29 (orná půda) o výměře 7 m2 v k.ú. Chodová Planá, p.č. 3250/97
(orná půda) o výměře 650 m2 v k.ú. Chodová Planá, p.č. 315 (trvalý travní porost) o výměře
345 m2 v k.ú. Pístov a část pozemku p.č. 303/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 700 m2
v k.ú. Pístov ze správy Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 22.10 programu ZM)

13. Prodej části pozemku p.č. 2693/8 (trvalý travní porost) o výměře 4 m2 v k.ú. Chodová
Planá (dle GP č. 1004-190/2014 je to st.p.č. 839 (zast. plocha) o výměře 4 m2 v k.ú. Chodová
Planá).
(bod č. 22.11.1 programu ZM)
14. Koupi pozemku p.č. 3495/2 – ost. plocha o výměře 864 m2 v k.ú. Chodová Planá od
Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč za cenu 40.990,- Kč dle
znaleckého posudku č. 692-111-2014.
(bod č. 22.1340 programu ZM)
92. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 448/10 v k.ú. Holubín z důvodu umístění
vrtané studny.
(bod č. 22.14. programu ZM)
2. Prodej pozemku p.č. 81/2 (ostatní plocha) o výměře 1314 m2 v k.ú. Chodová Planá a st.
p.č. 365 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 79 m2 v k. ú. Chodová Planá.
(bod č. 22.15 programu ZM)
93. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 22.1 programu ZM)
2. Plnění rozpočtu Městyse Chodová Planá za období leden-červen 2014.
(bod č. 22.2 programu ZM)
94. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 91.8 a
tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 22.6.2 programu ZM)
2. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Kupní smlouvy podle usnesení č.
91.9 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 22.7.2 programu ZM)
3. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Kupní smlouvy podle usnesení č.
91.10 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 22.10.2 programu ZM)
4. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Kupní smlouvy podle usnesení č.
91.13 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 22.12.2 programu ZM)
95. ZM souhlasí:
1. S žádostí o změnu ÚZO v oblasti Pístov a to konkrétně takovou, že pozemky p.č. 108/5,
108/6, 22/1, 23, 484, 486, 487, 108/8 (část), 438/3, 438/2, 30/1, 435/12 a st.p.č. 8/3 v k.ú.
Pístov budou přeřazeny z kategorie pro zemědělskou výrobu do kategorie vesnického bydlení.
(bod č. 22.11 programu ZM)

…………………………..
Jindřich Janoch

………………………..
Ctirad Hirš

člen ZM

starosta

