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Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
2.9. 2015

č. 5
27. ZM schvaluje:
1. Předložený program 5. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Luboš Hlačík
Michal Vasilečko

3. Ověřovatele zápisu:

Michal Sudor
Karel Benda

4. Kontrolu usnesení 4. zasedání ZM.
5. Prodej pozemku p.č. 3622 ostatní plocha o výměře 192 m2 v k.ú. Chodová Planá a zřízení
věcného břemene chůze a jízdy za účelem opravy a údržby potoka na pozemku p.č. 3622 za
jednorázovou úplatu.
(bod č. 5.2.1 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4123 – trvalý travní porost o výměře 11154 m2
v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 5.3 programu ZM)
7. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na návrh pořizovatele, Městského
úřadu Tachov – úřadu územního plánování, zadání změny č. 1 územního plánu Chodová
Planá - datum úpravy 06/2015, projednané podle § 47 stavebního zákona s tím, že bude
zpracován rovnou návrh změny č. 1 ÚP Chodová Planá, bez variant řešení, protože řešení je
jednoznačné, dotčenými orgány nejsou požadovány varianty řešení.
(bod č. 5.4 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 127/9 (trvalý travní porost) o výměře 989 m2 v k.ú. Dolní Kramolín.
(bod č. 5.5.1 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 4293 (ostatní plocha) o výměře 80 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 5.6.1 programu ZM)
10. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 104/2 (zahrada) o výměře 200 m2 v k.ú. Výškov.
(bod č. 5.7 programu ZM)
11. Prodej st.p.č. 16/1 – zast. plocha o výměře 805 m2, část pozemku p.č. 60/4 (dle GP č. 63639/2010 – 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. 5.8.1 programu ZM)
12. Návrh změny ÚPO Chodová Planá na pozemcích st.p.č. 103, 104 a 173/1, p.p.č. 161,
2693/14, 3366/3, 3582, 3615, 4293, 4286 v k.ú. Chodová Planá z plochy smíšené obytné
vesnického typu na plochy výroby specifické.
(bod č. 5.9 programu ZM)

13. Rozpočtové opatření č. 11/2015.
(bod č. 5.11 programu ZM)
14. Zrušení Směrnice Městyse Chodová Planá pro zadávání veřejných zakázek ze dne
18.06.2008.
(bod č. 5.12 programu ZM)
15. Povinnost žadatele při podání žádosti související s pohybem majetku obce na Městys
Chodová Planá doložit k žádosti čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti vůči Městysi
Chodová Planá a o tom, že nevede s Městysem Chodová Planá žádný občansko-právní spor.
(bod č. 5.13.1 programu ZM)
16. Povinnost žadatele při podání žádosti související s pohybem majetku obce na Městys
Chodová Planá od ledna 2016 doložit potvrzení obce o bezdlužnosti vůči Městysi Chodová
Planá a čestné prohlášení, že nevede s Městysem Chodová Planá žádný občansko-právní spor.
(bod č. 5.13.2 programu ZM)
17. Umístění víceúčelové haly do areálu stadionu městyse Chodová Planá.
(bod č. 5.14 programu ZM)
18. Poskytnutí příspěvku na investiční akci Chodová Planá, Výškov – vodovodní přivaděč
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech.
(bod č. 5.15.1 programu ZM)
19. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na investiční akci Chodová
Planá, Výškov – vodovodní přivaděč Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech.
(bod č. 5.15.2 programu ZM)
20. Návrh využití objektu zámku Chodová Planá v předloženém znění ze 4. zasedání ZM ze
dne 24.6. 2015 bod bodem programu 4.19.
(bod č. 5.16 programu ZM)
28. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 5.1 programu ZM)
2. Plnění rozpočtu Městyse Chodová Planá za období leden- červen 2015.
(bod č. 5.10 programu ZM)
3. Plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva městyse Chodová Planá na rok 2015.
(bod č. 5.17 programu ZM)
29. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 27.5
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 5.2.2 programu ZM)
2. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 27.8
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 5.5.2 programu ZM)

3. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 27.9
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 5.6.2 programu ZM)
4. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 27.11
tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 5.8.2 programu ZM)

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

Vyhotoveno dne: 08.09. 2015

………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

