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Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
29.04. 2015

č. 3
14. ZM schvaluje:
1. Předložený program 3. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Michal Sudor
Luboš Hlačík

3. Ověřovatele zápisu:

Vlastimil Machovec
Karel Benda

4. Kontrolu usnesení 2. zasedání ZM.
5. Prodej pozemků p.č. 63 – zahrada v k.ú. Boněnov a pozemek p.č. 65/2 zahrada v k.ú.
Boněnov.
(bod č. 3.2.1 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4284 zahrada o výměře 373 m2 v k.ú. Chodová
Planá.
(bod č. 3.3 programu ZM)
7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 3622 ostatní plocha o výměře 192 m2 v k.ú.
Chodová Planá za podmínky zřízení věcného břemene.
(bod č. 3.4 programu ZM)
8. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 83 trvalý travní porost o výměře 161 m2 v k.ú.
Boněnov.
(bod č. 3.5 programu ZM)
9. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/1 trvalý travní porost o výměře 139 m2 v k.ú.
Boněnov.
(bod č. 3.6 programu ZM)
10. žádost J. J. o změnu ÚP v obci Hostíčkov:
a) identifikace navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv
k pozemku nebo stavbě na území obce
Vlastní pozemky – 18/1, 20/5, 2117, 2116, 14, 12/1
Pronajaté pozemky – 71/1, 71/2, 77, 2049
b) navrhovaná změna využití ploch na území obce
Stavby pro zemědělskou výrobu malého rozsahu s rodinným domem majitele – farmáře.
c) současné využití ploch dotčených návrhem navrhovatele:
Malá zemědělská farma v nevyhovujících objektech a prostorách.
d) důvody pro pořízení územního plánu:
Rekonstrukce a modernizace farmy, nikoliv její rozšíření, jen rozsáhlá modernizace.

(bod č. 3.8 programu ZM)
11. Vložení vodovodu a kanalizace do sdružení VAK Karlovy Vary.
(bod č. 3.12 programu ZM)
12. Vložení rozšíření kanalizace v centrální části Městysu Chodová Planá do sdružení VAK
Karlovy Vary.
(bod č. 3.13 programu ZM)
13. Koupi p.p.č. 457, o výměře 447 m2 ostatní plocha v k.ú. Pístov do svého vlastnictví.
(bod č. 3.14 programu ZM)
14. Doplnění do KP jako kupující také paní L. L., MH.
(bod č. 3.16 programu ZM)
15. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku městyse k 31.12.2014.
(bod č. 3.17 programu ZM)
16. Rozpočtové opatření č. 5/2015.
(bod č. 3.19 programu ZM)
17. Předložený Návrh na přidělení dotace na přímou podporu spolků a sdružení pro rok 2015.
(bod č. 3.20 programu ZM)
18. Rozpočtové opatření č. 6/2015.
(bod č. 3.21 programu ZM)
19. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky 2016-2018.
(bod č. 3.22 programu ZM)
20. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2015.
(bod č. 3.23 programu ZM)
21. OZV č. 1/2015 Požární řád městyse Chodová Planá.
(bod č. 3.25.1 programu ZM)
22. OZV č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Chodová Planá.
(bod č. 3.26 programu ZM)
23. Pracovní schůzku na hřišti na den 24.06.2015 v 17,00 hod. za účelem posouzení jeho
současného stavu.
(bod č. 3.30 programu ZM)
24. Otevření zámeckého areálu od 2.5.2015 a to v SO a NE od 8,00-19,00 hod.do 31.10.
2015.
(bod č. 3.31 programu ZM)
15. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje části st.p.č. 682 o výměře 691 m2 včetně stavby (garáže) v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 3.7 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3410/15 ostatní plocha o výměře cca 35 m2
sousedící s pozemky st.p.č. 290 a 106 v k.ú. Chodová Planá.

(bod č. 3.9 programu ZM)
3. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 2106 (ostatní plocha) o výměře 7973 m2 a p.č.
2112 (ostatní plocha) o výměře 284 m2 v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 3.10 programu ZM)
4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 9/4 zahrada o výměře 142 m2 v k.ú. Výškov.
(bod č. 3.11 programu ZM)
5. Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstev dle přílohy č. 1
nařízení vlády 37/2003Sb., v platném znění ze dne 27.03. 2015 – varianta 2 s účinností od
01.05. 2015.
(bod č. 3.27 programu ZM)
16. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 3.1 programu ZM)
2. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu spolků za rok 2014.
(bod č. 3.18 programu ZM)
3. Výsledek uskutečněné kontroly MV ČR Plzeň za období leden 2014 – březen 2015 a přijatá
opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků.
(bod č. 3.28 programu ZM)
17. ZM doporučuje:
1. Provést kontrolu hydrantové sítě v k.ú. Chodová Planá za účasti starosty městyse, pana
Zimáka – velitele JSDH a zástupce VaK K.V. a s výsledkem kontroly seznámit zastupitelstvo
městyse na příštím zasedání.
(bod č. 3.25.2 programu ZM)
18. ZM vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p.č. 352/3 o výměře 621 m2 v k.ú. Pístov.
(bod č. 3.15 programu ZM)
2. Záměr prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví městyse. Jedná se o tyto nemovitosti:
Byt č. 6 o velikosti 1+1 v čp.22 ulice PS, Chodová Planá-cena dle ZP 509.800,- Kč
Byt č. 3 o velikosti 1+2 v čp. 341 Lučina, Chodová Planá-cena dle ZP 585..130,- Kč
Byt č. 7 o velikosti 1+3 v čp. 467 Lučina, Chodová Planá-cena dle ZP 992.630,- Kč
Bytový dům čp.161 včetně příslušenství, PS Chodová Planá-cena dle ZP 745.010,- Kč
Bytový dům čp.207 včetně příslušenství, Výškovská Chodová Planá-cena 1.800.000,- Kč
Bytový dům čp.171 včetně příslušenství, PS Chodová Planá-cena není stanovena
Nebytová budova čp.60 Michalovy Hory – cena není stanovena
(bod č. 3.24 programu ZM)
19. ZM revokuje:
1. Část usnesení č. 2.4. ze dne 5.11. 2014 týkající se schválené výše měsíční odměny
neuvolněného místostarosty z důvodu výkonu funkce dlouhodobě uvolněného místostarosty.
(bod č. 3.29 programu ZM)
20. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat
návrh smlouvy podle bodu I. usnesení č. 14.5 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 3.2.2 programu ZM)

…………………………..
Zdeňka Štěchová
místostarosta
dne:

Vyhotoveno dne: 05.05. 2015

………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

