MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
06.09. 2017

č. 23
99. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 23. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Markéta Pazderková
ing. Sylva Zítková
3. Ověřovatele zápisu:

Petr Matys
ing. Jan Kestřánek

4. Rozpočtové opatření č. 9/2017.
(bod č. 23.1 programu ZM)
5.
Prodej
pozemku
p.č.
3250/123
orná
půda
o
výměře
875
m2
v k. ú. Chodová Planá za podmínek prodeje pozemků pro rodinné domy Chodová Planá –
lokalita Slovany – I. etapa, část B schválených ZM dne 14. 6. 2017 .
(bod č. 23.2 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 66 zahrada o výměře 593 m2 v k. ú. Boněnov.
(bod č. 23.3 programu ZM)
7. Prodej části pozemku p. č. 209/8
ostatní plocha o výměře 2851 m2
v k. ú. Chodová Planá (dle stávajícího GP č. 731-986/2007 se jedná o pozemek
p. č. 209/35) firmě CNC Zálešák s.r.o., Nádražní 952, 348 15 Planá.
(bod č. 23.4 programu ZM)
8. Prodej části pozemku p. č. 209/8 ostatní plocha o výměře 4883 m2
v k. ú. Chodová Planá (dle stávajícího GP č. 731-986/2007 se jedná o pozemek p. č. 209/37)
firmě Karel Benda – Zemní a výkopové práce, Slovany 177, 348 13 Chodová Planá.
(bod č. 23.5 programu ZM)
9. Prodej části pozemku p. č. 209/8 ostatní plocha o výměře 5539 m2
v k. ú. Chodová Planá (dle stávajícího GP č. 731-986/2007 se jedná o pozemek p. č. 209/38)
firmě TRILOGI obchodní s.r.o., Plzeňská 350, 348 02 Bor.
(bod č. 23.6 programu ZM)
10. Prodej části pozemku p. č. 80/1 trvalý travnatý porost o výměře 2451 m2 a části pozemku
p. č. 72/2 trvalý travnatý porost o výměře 1875 m2 a části pozemku p. č. 72/4 trvalý travnatý
porost
o
výměře
1775
m2
vše
v k.
ú.
Výškov
(dle
GP
č. 90-116/2017).
(bod č. 23.7 programu ZM)

11. Prodej bytové jednotky č. 3 v bytovém domě čp. 341, o velikosti 1+2, o výměře 49,35 m2
(vč. Příslušenství) a podílu 5125/61843 na společných částech (st. pozemku č. 411, 412 v k.ú.
Chodová Planá), sídl. Lučina, 348 13 Chodová Planá (vše na LV č. 478).
(bod č. 23.8 programu ZM)
12.
Směnu
pozemku
p.č.
3389/4
orná
půda
o
výměře
892
m2
v k. ú. Chodová Planá ve vlastnictví Městyse Chodová Planá za část pozemku p. č. 3380/11
orná půda o výměře 371 m2 v k. ú. Chodová Planá a část pozemku p. č. 3389/68 orná půda o
výměře 521 m2 v k. ú. Chodová Planá (označení pozemků a přesná výměra jsou dle GP č.
1099-218/2017).
(bod č. 23.10 programu ZM)
13. Z omluvitelných důvodů upustit od sankce a závazků stanovených v KS uzavřené dne
17.03. 2010.
(bod č. 23.11 programu ZM)
14. Prodej pozemku p.č. 4080 trvalý travní porost o výměře 498 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 23.12.2 programu ZM)
15. Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 4174/2 orná půda o výměře cca 1100 m2 a
části pozemku p.č. 3380/5 trvalý travní porost o výměře cca 81 m2, vše v k.ú. Chodová Planá
za část pozemku p.č. 3380/1 trvalý travní porost o výměře cca 1181m2 v k.ú. Chodová Planá.
Přesné označení pozemků a výměra budou upřesněny geometrickým plánem pro rozdělení
pozemků.
(bod č. 23.13 programu ZM)
16. Cenu za změnu ÚP Chodová Planá č. 3.
(bod č. 23.14 programu ZM)
100. ZM bere na vědomí:
1. Informaci podanou panem starostou ke změně č. 1 ÚPO Chodová Planá.
(bod č. 23.9 programu ZM)
101. ZM revokuje:
1. Usnesení ZM č. 94.2 ze dne 16.8.2017.
(bod č. 23.12.1 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 07.09. 2017

