MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
18.02. 2015

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

ing. Jan Kestřánek
Luboš Hlačík

3. Ověřovatele zápisu:

Michal Vasilečko
Sáša Suk

4. Kontrolu usnesení 1. zasedání ZM.
5. Prodej pozemku p.č. 3250/122 o výměře 804 m2 v k.ú. Chodová Planá za účelem výstavby
RD za podmínek, že žadatel nepožaduje plynovodní přípojku a vybudování ostatních
inženýrských sítí bude zhotoveno na náklady žadatele.
(bod č. 2.3.2 programu ZM)
6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 79/2 o výměře 3948 v k.ú. Boněnov ze Správy státního
pozemkového úřadu do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 2.6 programu ZM)
7. Bezúplatný převod níže uvedených pozemků ze Správy státního pozemkového úřadu do
vlastnictví Městyse Chodová Planá:
p.p.č. 1047 – ostatní plocha o výměře 211 m2 v k.ú. Domaslavičky
p.p.č. 139/1 – zahrada o výměře 2006 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 139/2 – zahrada o výměře 168 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 44 – trvalý travní porost o výměře 2079 m2 v k.ú. Výškov
p.p.č. 58 – trvalý travní porost o výměře 4278 m2 v k.ú. Výškov
p.p.č. 67 – trvalý travní porost o výměře 3017 m2 v k.ú. Výškov
(bod č. 2.7 programu ZM)
8. Dodatek č. 1 k budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 12.11.2014 mezi prodávajícím
Městysem Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá a kupujícími P.a L. K.
(bod č. 2.8.1 programu ZM)
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne
14.4.2008 mezi Městysem Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá, IČO
00259861 a panem Z. Z., ve kterém bude upraveno prodloužení termínu pro dokončení stavby
a to do 31.12.2015.
(bod č. 2.9 programu ZM)
10. - pořízení změny č. 1 územního plánu Chodová Planá, vydaného dne 15. 12. 2011
s účinností dne 30. 12. 2011 na návrh fyzické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území obce

-

pořizovatelem změny č. 1 ÚP Chodová Planá – Městský úřad Tachov, odbor výstavby
a územního plánování – „úřad územního plánování“ dle § 6 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona a pověřuje starostu k podání žádosti o pořízení změny č. 1
pořizovateli

-

projektanta na pořízení změny č. 1 –Ing.arch. Miroslava Míku – MARKANT,
Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázně a na základě předložené nabídky, zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo dle cenové nabídky ze dne 26.1.2015

-

určeného člena zastupitelstva p. Romana Kohoutka pro spolupráci s pořizovatelem na
pořízení změny č. 1 ÚP Chodová Planá

přeúčtování nákladů vynaložených na změnu vždy po jednotlivých etapách uvedených
v předložené cenové nabídce ze dne 26.1.2015 Ing.arch. Miroslavem Míkou –
MARKANT, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázně
(bod č. 2.10 programu ZM)
-

11. RO č. 10/2014.
(bod č. 2.11 programu ZM)
12. RO č. č. 2/2015.
(bod č. 2.12 programu ZM)
13. Prominutí dluhu, který se skládá z dluhu na nájemném a vodném a stočném včetně
příslušenství bývalému nájemci čp. 161, Pohraniční stráže, Chodová Planá.
(bod č. 2.13 programu ZM)
14. Doplnění zásad pro poskytování dotací spolkům následovně:
Výjimka pro SRPDŠ – od roku 2015 je SRPDŠ při ZŠMŠ Chodová Planá osvobozeno od
platby nájmu z akcí pořádaných v kulturním domě a ve sportovním areálu.
(bod č. 2.14.1 programu ZM)
15. Doplnění podmínky k algoritmu výpočtu výše dotace: podmínka pro výplatu 5-ti násobku
dotace za práci s mládeží je uspořádání 4 akcí pro děti za rok (např. turnaj, závody, zájezd,
kulturní představení….). Záznam o uskutečnění akce organizace předloží při podání využití
schválené dotace.
(bod č. 2.14.2 programu ZM)
7. ZM neschvaluje:
1. Prodej částí pozemků p.č. 81/2 a 81/11 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 2.4 programu ZM)
2. Prodej části pozemku p.č. 3410/16 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 2.5 programu ZM)
8. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 2.1 programu ZM)
9. ZM souhlasí:
1. S prodejem pozemků:

- st.p.č. 443/10, st.p.č. 443/11, st.p.č. 443/15, st.p.č. 443/16, st.p.č. 443/17, st.p.č. 443/18,
st.p.č. 443/20, st.p.č. 443/22, st.p.č. 443/23, st.p.č. 443/24 firmě KPS SE, evrop. společnost,
- p.č. 3520, p.p.č. 3523, p.p.č. 3618, p.p.č. 3626, p.p.č. 3630, st.p.č. 443/14 firmě Lukr a.s.,
- st.p.č. 443/9, st.p.č. 443/12, st.p.č. 443/13, st.p.č. 443/19 firmě Massa New Clean a.s.
(bod č. 2.2.3 programu ZM)
10. ZM nesouhlasí:
1. S prodejem pozemků p.č. 3522 (ostatní plocha) o výměře 1629 m2, p.č. 3627(ostatní
plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3628 (ostatní plocha) o výměře 57 m2 a p.č. 3629 (ostatní
plocha) o výměře 241 m2 v areálu provozovny firmy Lukr a.s., Massa New Clean a.s. a KPS
SE v Chodové Plané firmám LUKR a.s., Massa New Clean a.s. a KPS SE z důvodu, že se
jedná o bývalou obslužní komunikaci.
(bod č. 2.2.1 programu ZM)
11. ZM opětovně žádá:
1. O prodej pozemků v areálu provozovny firmy Lukr a.s., Massa New Clean a.s. a KPS SE
v Chodové Plané p.č. 3522 (ostatní plocha) o výměře 1629 m2, p.č. 3627 (ostatní plocha) o
výměře 3 m2, p.č. 3628 (ostatní plocha) o výměře 57 m2, p.č. 3629 (ostatní plocha) o výměře
241 m2 ze Správy Policie ČR do majetku obce Chodová Planá za účelem zpřístupnění bývalé
obslužní komunikace.
(bod č. 2.2.2 programu ZM)
12. ZM revokuje:
1. Usnesení ZM č. 90.30 ze dne 10.3. 2010
(bod č. 2.3.1 programu ZM)
13. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Dodatku č. 1 k budoucí smlouvě
kupní uzavřené dne 12.11.2014 podle bodu I. usnesení č. 6.8 a tento jménem obce uzavřít.
(bod č. 2.8.2 programu ZM)

…………………………..
Zdeňka Štěchová
místostarosta

………………………..
ing. Sylva Zítková
člen ZM

