MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
24.06. 2015

č. 4
21. ZM schvaluje:
1. Předložený program 4. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Saša Suk
Vlastimil Machovec

3. Ověřovatele zápisu:

Petr Matys
Václav Zimák

4. Kontrolu usnesení 3. zasedání ZM.
5. Úplatný převod pozemku p.č. 457 – ostatní plocha s využitím ostatní komunikace o výměře
447 m2 v k.ú. Pístov z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ
00016918 se sídlem Karlovarská 7, Jeneč do vlastnictví Městyse Chodová Planá, IČ
00259861, se sídlem Pohraniční stráže 129, Chodová Planá za cenu dle znaleckého posudku.
(bod č. 4.3 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku st.p.č. 4293 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 80
m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.4 programu ZM)
7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 127/9 trvalý travní porost o výměře 989 m2 v k.ú.
Dolní Kramolín.
(bod č. 4.5 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 4284 zahrada o výměře 373 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.6.1 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 83 trvalý travní porost o výměře 161 m2 v k.ú. Boněnov.
(bod č. 4.7.1 programu ZM)
10. Prodej pozemku p.č. 85/1 trvalý travní porost o výměře 139 m2 v k.ú. Boněnov.
(bod č. 4.8.1 programu ZM)
11. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 16/1 – zast. plocha o výměře 805 m2, část pozemku p.č.
60/4 (dle GP č. 63-639/2010 – p.p.č. 60/5) - ostatní plocha o výměře 317 m2 a p.p.č. 56/7 –
trvalý travní porost o výměře 10 m2 v k.ú. Výškov za účelem využití bydlení dle ÚP obce
Chodová Planá.
(bod č. 4.9 programu ZM)
12. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2014.
(bod č. 4.10 programu ZM)
13. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2014, včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
(bod č. 4.11 programu ZM)

14. Rozpočtové opatření č. 9/2015.
(bod č. 4.12 programu ZM)
15. Bezúplatný převod autobusu KAROSA od MV ČR pro VJ do vlastnictví městyse.
(bod č. 4.16 programu ZM)
16. Bezúplatný převod vozidla Škoda Felicie VAN od HZS Plzeňského kraje pro VJ do
vlastnictví městyse.
(bod č. 4.17 programu ZM)
17. Zápis do kroniky městyse za rok 2013 v předloženém znění.
(bod č. 4.18.1 programu ZM)
18. Odměnu kronikářce za zápis do kroniky městyse za rok 2013 dle platné Smlouvy o dílo.
(bod č. 4.18.2 programu ZM)
19. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka na p.p.č. 84/1 v k.ú. Chodová Planá dle
předloženého návrhu společnosti AXIOM enginnering s.r.o., Pernerova 168, Pardubice.
(bod č. 4.21 programu ZM)
22. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1271/9 ostatní plocha o výměře 250 m2 v k.ú.
Výškov z důvodu realizace stavby „Chodová Planá, Výškov – vodovod II. etapa“, kterou je
předmětný pozemek dotčený.
(bod č. 4.2 programu ZM)
2. Žádost Stodské nemocnice a.s. o finanční dar na nákup 2 ks porodních lůžek.
(bod č. 4.13 programu ZM)
23. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 4.1 programu ZM)
2. Předložený návrh využití objektu zámku Chodová Planá a pověřuje místostarostku ke
zjištění možnosti čerpání dotací k využití objektu zámku.
(bod č. 4.19 programu ZM)
3. Informaci pana starosty o provedené kontrole hydrantové sítě v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.20 programu ZM)
4. Informaci o stavu rozpracované kanalizace k čp. 263 a čp. 254 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.22 programu ZM)
24. ZM ruší:
1. Zásady prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví městyse Chodová Planá dle zákona č.
72/1994 Sb. a č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ vydané dne 28.2.2012.
(bod č. 4.14 programu ZM)
25. ZM souhlasí:
1. S umístěním sídla firmy SEBALD s.r.o., Skalná 481, 354 31 Skalná na adrese PS 474, 348
13 Chodová Planá po dobu trvání nájemní smlouvy.
(bod č. 4.15 programu ZM)

26. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat
návrh smlouvy podle bodu I. usnesení č. 21.8 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
(bod č. 4.6.2 programu ZM)
2. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat
návrh smlouvy podle bodu I. usnesení č. 21.9 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
(bod č. 4.7.2 programu ZM)
3. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat
návrh smlouvy podle bodu I. usnesení č. 21.10 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
(bod č. 4.8.2 programu ZM)

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

Vyhotoveno dne: 30.06. 2015

………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

