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Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
03.05. 2017

č. 19
84. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 19. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Michal Vasilečko
ing. Jan Kestřánek
3. Ověřovatele zápisu :

ing. Sylva Zítková
Petr Matys

4. Rozpočtové opatření č. 5/2017.
(bod č. 19.1 programu ZM)
5. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2054/4, zahrada o výměře 1747 m2 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 19.2 programu ZM)
6. Prodej části pozemku p.č. 209/8 ostatní plocha o výměře 3286 m2 (dle GP. č. 731986/2007 pro rozdělení pozemku se jedná o p.p.č. 209/36 ost. plocha o výměře 3286 m2).
(bod č. 19.3 programu ZM)
7. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 3459/1 (dle GP č. 1090-25/2017 pro rozdělení
pozemku se jedná o pozemky p.č. 3459/4 o výměře 101 m2) pod chodníkem v ulici
Mariánskolázeňská v k.ú. Chodová Planá ze SÚS Plzeňského kraje do vlastnictví Městyse
Chodová Planá.
(bod č. 19.4 programu ZM)
8. Pořízení změny č. 2 územního plánu (dále také „ÚP“) Chodová Planá - vymezení plochy 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.
-

pořízení změny č. 3 územního plánu Chodová Planá, vydaného dne 15. 12. 2011
s účinností dne 30. 12. 2011 na návrh městyse Chodová Planá, fyzických osob a
právnické osoby, kteří mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na
území obce

-

pořizovatelem změny č. 2 a změny č. 3 ÚP Chodová Planá – Městský úřad Tachov,
odbor výstavby a územního plánování – „úřad územního plánování“ dle § 6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona a pověřuje starostu k podání žádosti o pořízení změny č. 2,
3 pořizovateli

-

-

projektanta na pořízení změny č. 2 a 3 – Ing. arch. Alexandru Kaskovou, projekční
kancelář, Sokolovská 54, 306 05 Karlovy Vary a na základě předložené nabídky,
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o dílo dle cenové nabídky ze dne 21.04. 2017.
určeného člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny č. 2 a
změny č. 3 ÚP Chodová Planá Luboše Hlačíka.

přeúčtování nákladů vynaložených na změnu č. 3 ÚP Chodová Planá všem žadatelům
v poměru dle náročnosti.
(bod č. 19.5 programu ZM)
-

9. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 224 o výměře 490 m2, jejíž součástí je budova čp. 207 bytový dům vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 19.6.3 programu ZM)

85. ZM neschvaluje:
1. Žádost o snížení kupní ceny za prodej nemovitosti čp. 207 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 19.6.1 programu ZM)
86. ZM souhlasí:
1. S navrhovanou kupní cenou za prodej pozemku p.č. 4004/2, o výměře 82 m2, 4004/3 o
výměře 5622 m2 vše v k.ú. Chodová Planá od společnosti České dráhy a.s., Nábřeží L.
Svobody 1222, 110 15 Praha 1.
(bod č. 19.7 programu ZM)

87. ZM revokuje:
1. Usnesení usnesení č. 55.11 ze zasedání ZM dne 17.08. 2016.
(bod č. 19.6.2 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 04.05. 2017

