MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
16.11. 2016

č. 15
64. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 15. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : ing. Jan Kestřánek
Michal Vasilečko
3. Ověřovatele zápisu :

Michal Sudor
Markéta Pazderková

4. Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí čp. 171 a bytové jednotky č.3 čp. 341 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 15.8.2 programu ZM)
5. Podání žádosti o dotaci MŠMT pro rok 2017 z programu Podpora materiálně technické
základny sportu na revitalizaci sportovního areálu.
(bod č. 15.9.1 programu ZM)
6. Rozpočtové opatření č. 19/2016.
(bod č. 15.10 programu ZM)
7. Rozpočtové opatření č. 20/2016.
(bod č. 15.11 programu ZM)

65. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 3544 ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 15.3 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2
sousedící s pozemkem st.p.č. 185, části pozemku p.č. 40/1 zahrada o výměře cca 30 m2
sousedící s pozemkem p.č. 40/3 a dále o pozemek p.č. 40/3 zahrada o výměře 70 m2 v k.ú.
Michalovy Hory.
(bod č. 15.4 programu ZM)
3. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 350/1 - lesní pozemek o výměře cca 70 m2
v k.ú. Michalovy Hory sousedící s pozemky p.č. 350/12, 350/17 a 350/15.
(bod č. 15.5 programu ZM)
4. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2046/2 ostatní plocha o výměře cca 200 m2
mezi pozemky p.č. 55/1, st.p.č. 25 a p.č. 56 v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 15.6 programu ZM)
66. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 15.1 programu ZM)

2. Oznámení společnosti RAZKA s.r.o. realitní kancelář Tachov o zrušení žádostí o koupi
nemovitostí čp. 171 a bytové jednotky č.3 čp. 341 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.8.1 programu ZM)
3. Přednesenou zprávu S. Suka o situaci probíhajících stavebních úprav na hřišti.
(bod č. 15.13 programu ZM)
67. ZM odkládá:
1. Žádost o odprodej pozemku p.č. 80/1, 72/2 a 72/4 v k.ú. Výškov u Chodové Plané na další
zasedání zastupitelstva městyse..
(bod č. 15.2 programu ZM)
68. ZM souhlasí:
1. S odkoupením pozemku p.č. 3393/29 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Chodová Planá
vlastníka pozemku společnost FRIENDSHIP 58 spol. s r.o., K Dráze 224/24, 32600 Plzeň –
Koterov.
(bod č. 15.7.1 programu ZM)
69. ZM pověřuje:
1. Starostu městyse jednáním s vlastníkem pozemku p.č. 3393/29 ostatní plocha o výměře 63
m2 v k.ú. Chodová Planá z důvodu jeho odkoupení.
(bod č. 15.7.2 programu ZM)
2. Starostu městyse prověřením možnosti umístění nových sloupů veřejného osvětlení ve
spojovací ulici mezi stávajícími Pohraniční stráže a Husitská.
(bod č. 15.12 programu ZM)
70. ZM ukládá:
1. Starostovi městyse Chodová Planá jménem obce vypracovat a podat Žádost o dotaci
MŠMT z programu Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017.
(bod č. 15.9.2 programu ZM)

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

………………………..
Oldřiška Nejedlá
člen ZM

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 21.11. 2016

