MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
12.04. 2017

č. 18
77. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 18. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Saša Suk
Vlastimil Machovec
3. Ověřovatele zápisu :

Václav Zimák
Michal Sudor

4. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
(bod č. 18.1 programu ZM)
5. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku městyse k 31.12.2016.
(bod č. 18.2 programu ZM)
6. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2016..
(bod č. 18.4 programu ZM)
7. Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Chodová Planá na roky 2018-2020.
(bod č. 18.5 programu ZM)
8. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2016, včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
(bod č. 18.6 programu ZM)
9. V případě nezískání dotace z MŠMT dofinancování akce „Rekonstrukce atletické dráhy a
zpevněných ploch“ v areálu hřiště z rozpočtu městyse Chodová Planá.
(bod č. 18.8 programu ZM)
10. Rozšíření VO Chodová Planá v těchto lokalitách – Chodová Planá k čp.491 a 391 +2SB,
p.p.č. 3412/1 k čp. 5 +2SB, k čp. 364, 355, 352 +5SB, k čp. 493 +2SB, od čp.381 +1SB a
Dolní Kramolín k čp.37 +1SB, Chodová Planá p.p.č. 4280- bývalá drůbežárna +3SB,
Chodová Planá p.p.č. 3415/1 zámek-hřbitov +10SB s tím, že vypracování PD provede firma
ČEZ Energetické služby s.r.o. za cenu 67.600,- Kč bez DPH.
(bod č. 18.9.2 programu ZM)
11. Cenovou nabídku ČEZ Energetické služby s.ro. na vypracování projektové dokumentace
– rekonstrukce VO Chodová Planá v místech přestavby NN.
(bod č. 18.10 programu ZM)

12. Poskytnutí úvěru městysem Chodová Planá pro společnost CHODOVKA a.s., Pohraniční
stráže 474, 348 13 Chodová Planá na nákup traktoru CASE při spoluúčasti akciové
společnosti se splatností nejpozději do 30.06. 2018 a s úrokem ve výši 2,5% p.a..
(bod č. 18.13 programu ZM)
13. Prodej části p.č. 117/1 zahrada o výměře 200 m2 (dle GP č. 184-407/20016 se jedná o
p.p.č. 117/3), 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. 18.14 programu ZM)
14. Prodej st.p.č. 200 včetně stavby v k.ú. Michalovy Hory za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
(bod č. 18.17 programu ZM)
15. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 57/1 zahrada o výměře 1789 m2 v k.ú. Výškov.
(bod č. 18.18 programu ZM)
16. Prodej bytové jednotky č. 3, umístěné v bytovém domě č.p. 341 v Chodové Plané
obálkovou metodou. Nejnižší možná nabídková cena je ve výši 560 000,00 Kč.
(bod č. 18.20 programu ZM)
17. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2017.
(bod č. 18.21.1 programu ZM)
18. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2017 a pověřit starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod č. 18.21.2 programu ZM)
19. Rozpočtové opatření č. 4/2017.
(bod č. 18.22 programu ZM)
20. Nepřijmout investiční dotaci na zateplení požární zbrojnice poskytovanou Ministerstvem
životního prostřední.
(bod č. 18.23.1 programu ZM)
21. Provést zateplení hasičské zbrojnice z vlastních zdrojů
(bod č. 18.23.2 programu ZM)
78. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 154 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Michalovy
Hory sousedící se st.p.č. 105.
(bod č. 18.15 programu ZM)
79. ZM souhlasí:
1. S nepodáním žádosti o prodej pozemků st.p.č. 99, 282/10, 282/11 a 282/13 v k.ú. Dolní
Kramolín městysi Chodová Planá.
(bod č. 18.19.1 programu ZM)
2. S prodejem st.p.č. 99, 282/10, 282/11 a 282/13 v k.ú. Dolní Kramolín žadateli Rybářství
Třeboň.

(bod č. 18.19.2 programu ZM)
80. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací 2016 – spolky.
(bod č. 18.3 programu ZM)
2. Záznam o změně rozpočtové skladby schváleného rozpočtu na rok 2017.
(bod č. 18.7 programu ZM)
3. Rezignaci pana Luboše Hlačíka na funkci předsedy Finančního výboru.
(bod č. 18.11 programu ZM)
81. ZM revokuje:
1. Usnesení č. 55.8. ze 13. Zasedání zastupitelstva městyse ze dne 17.8.2016.
(bod č. 18.9.1 programu ZM)
82. ZM volí:
1. Dnem 12.04. 2017 předsedou Finančního výboru paní Markétu Pazderkovou.
(bod č. 18.12 programu ZM)
83. ZM bude:
1. Řešit prodej pozemků p.č. 80/1 trvalý travnatý porost o výměře 2537 m2, p.č. 72/2 trvalý
travnatý porost o výměře 2054 m2 a p.č. 72/4 trvalý travnatý porost o výměře 1840 m2 vše
v k.ú. Výškov u Chodové Plané po oddělení předmětných parcel (přístupová cesta
k sousedním nemovitostem).
(bod č. 18.16 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

………………………..
Luboš Hlačík
místostarosta

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 18.04. 2017

