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348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
19.10. 2016

č. 14
59. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 14. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Vasilečko Michal
Ing. Kestřánek Jan

3. Ověřovatele zápisu:

Zimák Václav
Suk Sáša

4. Prodej pozemku p.č. 489 (ostatní plocha) o výměře 104 m2 v k.ú. Pístov.
(bod č. 14.2.1 programu ZM)
5. Návrh o dalším postupu pořizování Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá.
(bod č. 14.3 programu ZM)
6. Požadavek do Aktualizace zásad územního rozvoje Plzeňského kraje o vymezení koridoru
pro stavbu – Přeložka silnice I/21 Planá – Trstěnice západním směrem městyse Chodová
Planá podle zpracované studie EIA Variantu č. 3 – datum zpracování 08/2015, zpracovatel
VALBEK spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, Plzeň.
(bod č. 14.4 programu ZM)
7. Prodej pozemku p.č. 3250/104 orná půda o výměře 1344 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.
(bod č. 14.6.1 programu ZM)
8. Vyhlášení záměru prodeje p.č. 117/1 zahrada o výměře 349 m2, p.p.č. 118 zahrada o
výměře 441 m2 a st.p.č. 179 zbořeniště o výměře 58 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 14.7.1 programu ZM)
9. Bezúplatný převod pozemku p.č. 914/13 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Michalovy
Hory, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 914/10 geometrickým plánem č. 183-321/2016,
na kterém se nachází místní komunikace ze správy Státního pozemkového úřadu ČR do
vlastnictví obce.
(bod č. 14.8 programu ZM)
10. Rozpočtové opatření č. 15/2016.
(bod č. 14.9 programu ZM)
11. Rozpočtové opatření č. 16/2016.
(bod č. 14.10 programu ZM)
12. Dotaci z Programu Podpora spolků pracujících s mládeží ve výši nad 50 tisíc Kč pro TJ
Slavoj Chodová Planá z.s. ve výši 80.000,- Kč.
(bod č. 14.11.1 programu ZM)
13. Uzavřít VPS o poskytnutí dotace z Programu Podpora spolků pracujících s mládeží ve
výši nad 50 tisíc Kč pro TJ Slavoj Chodová Planá z.s..

(bod č. 14.11.2 programu ZM)
14. Prodej bytového domu čp. 171, Chodová Planá za cenu 800 000,00 Kč prostřednictvím
RK RAZKA reality s.r.o..
(bod č. 14.12 programu ZM)
15. Prodej bytové jednotky na čp. 3/341, Chodová Planá za cenu 560 000,00 Kč
prostřednictvím RK RAZKA reality s.r.o. s uzavřením smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode
dne účinnosti tohoto usnesení.
(bod č. 14.13 programu ZM)
16. Rozložení ceny za obnovu veřejného osvětlení v areálu zámku – II. etapa do splátek na
dobu dvou let = 24 splátek.
(bod č. 14.14 programu ZM)
17. Úplatný převod části pozemku p.č. 3495/1 zahrada o výměře 15 m2 (dle GP č. 1071343/2016, pozemek p.č. 3495/3) v k.ú. Chodová Planá do vlastnictví obce Chodová Planá.
(bod č. 14.16 programu ZM)
18. Cenovou nabídku firmy SPIRAL spol. s r.o., Na Kuchyňce 1316, Třebechovice na
zpracování PD pro stavební povolení a zadávací řízení na výběr dodavatele pro stavby
dopravních komunikací a inženýrských sítí (dešťová kanalizace, splašková kanalizace,
vodovod, STL plyn, veřejné osvětlení) ve Slunečné ulici v k.ú. Chodová Planá v rozsahu
ETAPA 2.
(bod č. 14.17.1 programu ZM)
19. Cenovou nabídku firmy SPIRAL spol. s r.o., Na Kuchyňce 1316, Třebechovice na
zpracování studie rozparcelování pozemků na stavební parcely v lokalitě Slovany, Chodová
Planá a výstavby místních komunikací (dopravní komunikace a inženýrské sítě) v k.ú.
Chodová Planá v rozsahu ETAPA 3.
(bod č. 14.17.2 programu ZM)
20. Záměr výstavby a dostavby objektu I. stupně základní školy v areálu ZŠ a MŠ Chodová
Planá, Kyjovská čp. 343, na p.p.č. 81/13, st.p.č. 554, st.p.č. 629, p.p.č. 81/10, p.p.č. 3571 a
p.p.č. 81/4 v k.ú. Chodová Planá (areál bývalých jeslí).
(bod č. 14.18.1 programu ZM)
21. Změnu č. 2 ÚPO Chodová Planá - vymezení koridoru pro stavbu – Přeložka silnice I/21
Planá – Trstěnice západním směrem městyse Chodová Planá podle zpracované studie EIA
Variantu č. 3 – datum zpracování 08/2015, zpracovatel VALBEK spol. s r.o., středisko Plzeň,
Parková 11, Plzeň.
(bod č. 14.19 programu ZM)
22. Změnu č. 3 ÚPO Chodová Planá na základě žádostí fyzických a právnických osob
v daném území.
(bod č. 14.20 programu ZM)
60. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 934/2 – vodní plocha o výměře cca 144 m2
v k.ú. Michalovy Hory, nacházející se mezi pozemky 174/2, 34/1, 34/2 a 34/3.
(bod č. 14.5 programu ZM)
2. Žádost na koupi bytu čp. 7/467 sídl. Lučina, Chodová Planá za nabízenou cenu ve výši
660 000,00 Kč.
(bod č. 14.15 programu ZM)
61. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 14.1 programu ZM)

62. ZM ukládá:
1. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. a tuto smlouvu
uzavřít.
(bod č. 14.2.2 programu ZM)
2. 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. 14.6.2 programu ZM)
63. ZM pověřuje:
1. Starostu jednáním se žadatelem k oddělení části pozemku p.č. 117/1 (asfaltová plocha)
v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 14.7.2 programu ZM)
2. Starostu městyse podpisem dokumentu pro vložení záměru do MAP ORP TACHOV.
(bod č. 14.18.2 programu ZM)

…………………………..
Zdeňka Štěchová
místostarosta

………………………..
Václav Zimák
člen ZM

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 25.10. 2016

