MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
27.04. 2016

č. 10
44. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 10. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Matys Petr
Vasilečko Michal

3. Ověřovatele zápisu:

Benda Karel
Zimák Václav

4. Kontrolu usnesení 9. zasedání ZM.
5. Prodej části pozemku p.č. 912/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Michalovy Hory (na
základě GP č. 165-211/2015 pro rozdělení pozemku je to pozemek p.č. 912/20 ostatní plocha
o výměře 63 m2) .
(bod č. 10.2 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 350/1 lesní pozemek o výměře 29 m2 v k.ú.
Michalovy Hory (dle GP. č. 177-447/2015 pro rozdělení pozemku se jedná o p.p.č. 350/17
ost. plocha o výměře 29 m2).
(bod č. 10.4 programu ZM)
7. Prodej části pozemku p.č. 209/38 ostaní plocha o výměře 5540 m2 (dle GP. č. 731986/2007 pro rozdělení pozemku se jedná o p.p.č. 209/39 ost. plocha o výměře 5540 m2).
(bod č. 10.5 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 3250/111 orná půda o výměře 934 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. 10.6.1 programu ZM)
9. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1345/6 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 10.7 programu ZM)
10. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 25 trvalý travní porost o výměře 354 m2 v k.ú.
Výškov.
(bod č. 10.8 programu ZM)
11. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4094 ostatní plocha o výměře 1034 m2
v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1055-86/2016 p.p.č. 4094/2) nacházející se mezi pozemky
p.č. 4093 a 4102 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 10.9 programu ZM)

12. Zrušení Fondu rozvoje a bydlení, a zůstatek na účtu FRB převést do Fondu rezerv a
rozvoje Městyse Chodová Planá.
(bod č. 10.13 programu ZM)
13. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku městyse k 31.12.2015.
(bod č. 10.14 programu ZM)
14. Rozpočtové opatření č. 5/2016 – předfinancování nákupu techniky pro JSDHO.
(bod č. 10.17 programu ZM)
15. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky 2017-2019.
(bod č. 10.18 programu ZM)
16. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2015.
(bod č. 10.19 programu ZM)
17. Rozpočtovém opatření č. 7/2016.
(bod č. 10.21 programu ZM)
18. Dělení pozemku před vstupem do čp. 22 pro vyřešení přístupu po venkovním schodišti
z ulice Pohraniční stráže.
(bod č. 10.22 programu ZM)
19. Prodej bytové jednotky č. 6/22 o velikosti 1+1, výměra 39,86 m2 (vč. příslušenství) a
podílu 852/10000 na společných částech (st. pozemku č. 83/1 v k.ú. Chodová Planá) v čp. 22
ulice Pohraniční stráže, Chodová Planá.
(bod č. 10.24 programu ZM)
20. OZV č. 1/2016, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her na celém území městyse.
(bod č. 10.25 programu ZM)
21. Předloženou cenovou nabídku firmy Autospektrum 2000 s.r.o., Ringhofferova 115/1,
Praha na nákup osobního automobilu Škoda Rapid.
(bod č. 10.26 programu ZM)
22. Předloženou cenovou nabídku na odkup stávajícího osobního vozidla Škoda Fabia ve
vlastnictví městyse Chodová Planá prostřednictvím firmy Autospektrum 2000 s.r.o., Plzeňská
608/17, 353 01 Mariánské Lázně.
(bod č. 10.27 programu ZM)
23. Otevírání areálu zámku v období od 01.05.2016 do 30.09.2016 v sobotu a v neděli od
08,00 hod. do 19,00 hod., zodpovídá Nový zámek, z.s..
(bod č. 10.29 programu ZM)
45. ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 2695/6 vodní tok o výměře 110 m2 v k.ú. Chodová Planá (na
základě GP č. 1030-410/2015 pro rozdělení pozemku je to pozemek p.č. 2695/8 vodní plocha
o výměře 110 m2) z důvodu potřebnosti pozemku pro vybudování kanalizačních přípojek pro
stávající RD čp. 281.
(bod č. 10.3 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje na:
Pozemek p.č. 561/3 trvalý travní porost o výměře 195 m2
Pozemek p.č. 559 zahrada o výměře 72 m2
Pozemek p.č. 72/2 ostatní plocha o výměře 66 m2
Pozemek p.č. 72/3 ostatní ploch o výměře 132 m2
Pozemek p.č. 914/5 zahrada o výměře 65 m2

Pozemek p.č. 914/4 zahrada o výměře 43 m2
Pozemek p.č. 914/3 ostatní plocha o výměře 129 m2
Pozemek p.č. 937/2 vodní plocha o výměře 356 m2
vše v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 10.10 programu ZM)
3. Snížení cen za nabízené nemovitosti dle návrhu RK Razka s.r.o.
(bod č. 10.12 programu ZM)
4. Návrh RAZKA reality s.r.o., nám. Republiky 86, Tachov na snížení prodejní ceny bytové
jednotky č.6 v domě čp. 22 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 10.23 programu ZM)
46. ZM ukládá:
1. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle usnesení č. 44.8 tuto
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 10.6.2 programu ZM)
2. Starostovi rozeslat návrh nových Pravidel pro žadatele a příjemce z dotačního programu
„Podpora spolků pracujících s mládeží“ všem spolkům s možností zaslání jejich vyjádření a
opřipomínkování pravidel do 13.05. 2016.
(bod č. 10.15 programu ZM)
47. ZM souhlasí:
1. S umístěním sídla spolku SDH Chodová Planá v nemovitosti ve vlastnictví Městyse
Chodová Planá, na adrese Chodská 389, 348 13 Chodová Planá.
(bod č. 10.11 programu ZM)
48. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 10.1 programu ZM)
2. Plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva městyse Chodová Planá na rok 2016.
(bod č. 10.16 programu ZM)
3. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu spolků za rok 2015.
(bod č. 10.20 programu ZM)
4. Informaci o nabídce dodávky tepelné energie dodavatelem FLEA s.r.o., se sídlem
Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
(bod č. 10.28 programu ZM)

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

Vyhotoveno dne: 04.05. 2016

………………………..
Ctirad Hirš
starosta
dne:

