MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
17.02. 2016

č. 9
40. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 9. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Sáša Suk
Vlastimil Machovec

3. Ověřovatele zápisu:

Luboš Hlačík
Ing. Jan Kestřánek

4. Kontrolu usnesení 8. zasedání ZM.
5. Prodej pozemků p.č. 3250/59 orná půda o výměře 925 m2 a p.č. 3250/129 orná půda o
výměře 433 m2 v k.ú. Chodová Planá za podmínek schválených zastupitelstvem městyse dne
18.11.2009 usn.č. 78.20 a dne 9.3.2011 usn.č. 5.15.
(bod č. 9.2.1 programu ZM)
6. Prodej pozemku p.č. 3250/109 orná půda o výměře 855 m2 v k.ú. Chodová Planá za
podmínek schválených zastupitelstvem městyse dne 18.11.2009 usn.č. 78.20 a dne 9.3.2011
usn.č. 5.15.
(bod č. 9.3.1 programu ZM)
7. Pronájem části pozemku p.č. 663/4 o výměře 431 m2 ostatní plocha v k.ú. Michalovy Hory
(dle GP č. 146-1/2012 p.p.č. 663/6) a st.p.č. 201 včetně stavby (objektu bývalé márnice) v k.ú.
Michalovy Hory.
(bod č. 9.4.2 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 912/2 ost. plocha o výměře 228 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 9.6.1 programu ZM)
9. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4120 ostatní plocha o výměře 277 m2 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 9.7 programu ZM)
10. RO č. 3/2016
(bod č. 9.10 programu ZM)
11. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2016.
(bod č. 9.11.1 programu ZM)
12. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2016 a pověřit starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod č. 9.11.2 programu ZM)
13. Pro čp. 254 a čp. 263 název ulice Zámecká.
(bod č. 9.12 programu ZM)

14. Prodej části pozemku p.č. 106/1 zahrada o výměře 165 m2 v k.ú. Chodová Planá (dle GP
pro rozdělení pozemku č. 1037-54/20162 je označení parcely p.č. 106/2 zahrada o výměře
165 m2).
(bod č. 9.13 programu ZM)
41. ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 663/4 o výměře 431 m2 ostatní plocha v k.ú. Michalovy Hory
(dle GP č. 146-1/2012 p.p.č. 663/6) a st.p.č. 201 včetně stavby (objektu bývalé márnice) v k.ú.
Michalovy Hory obálkovou metodou.
(bod č. 9.4.1 programu ZM)
2. Prodej části pozemku p.č. 663/4 o výměře 431 m2 ostatní plocha v k.ú. Michalovy Hory
(dle GP č. 146-1/2012 p.p.č. 663/6) a st.p.č. 201 včetně stavby (objektu bývalé márnice) v k.ú.
Michalovy Hory obálkovou metodou.
(bod č. 9.5 programu ZM)
3. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3410/3 ostatní plocha o výměře cca 50 m2
v k.ú. Chodová Planá vedle nemovitosti čp. 368 na východní straně (označení parcely a její
přesná výměra budou určeny na základě GP pro rozdělení pozemku).
(bod č. 9.8 programu ZM)
4. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 154 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Michalovy
Hory sousedící se st.p.č. 105 (označení parcely a její přesná výměra budou určeny na základě
GP pro rozdělení pozemku).
(bod č. 9.9 programu ZM)
42. ZM ukládá:
1. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 40.5, tuto
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 9.2.2 programu ZM)
2. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy usnesení č. 40.6, tuto
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 9.3.2 programu ZM)
3. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh
na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 9.6.2 programu ZM)
43. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 9.1 programu ZM)
…………………………..
Zdeňka Štěchová
místostarosta
dne:

Vyhotoveno dne: 23.02. 2016

………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

