MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
08.11. 2017

č. 24
102. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 24. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Michal Sudor
Michal Vasilečko
3. Ověřovatele zápisu:

Roman Kohoutek
Vlastimil Machovec

4. Prodej části pozemku p.č. 3604 v k.ú. Chodová Planá o výměře 1395m2 dle GP č. 11070250/2017 je pozemek označený p.č. 3604/2 za účelem výstavby komunitního domu pro
seniory firmě ARSUS s.r.o., Pohraniční stráže 308, Chodová Planá za podmínky, že žadatel
dokončí stavbu komunitního domu ve lhůtě do 5 let od podpisu smlouvy o prodeji pozemku,
účinností příslušného oprávnění k užívání dokončené stavby. V případě nedodržení tohoto
termínu bude pozemek převeden žadatelem zpět do vlastnictví městyse..
(bod č. 24.1 programu ZM)
5. Prodej pozemku p.č. 66 zahrada o výměře 593 m2 v k.ú. Boněnov.
(bod č. 24.2 programu ZM)
6. Prodej části pozemku p.č. 9 zahrada o výměře 19 m2 v k.ú. Pístov (dle GP č. 116-88/2017
pozemek označený p.č. 9/2 o výměře 19 m2) sousedící s pozemkem 387/2.
(bod č. 24.3 programu ZM)
7. Prodej pozemku p.č. 3250/120 orná půda o výměře 781 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. 24.4 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 3250/119 orná půda o výměře 909 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. 24.5 programu ZM)
9. Směnu části pozemku p.č. 4174/2 orná půda o výměře 1102 m2 a části pozemku p.č.
3380/5 trvalý travní porost o výměře 132 m2, vše v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1106183/2017 jsou pozemky označeny p.č. 4174/3 o výměře 350 m2 a p.p.č. 4174/4 o výměře 752
m2) za část pozemku p.č. 3380/1 trvalý travní porost o výměře 1232 m2 v k.ú. Chodová Planá
(dle GP č. 1106-183/2017 jsou pozemky označeny p.č. 3380/18 o výměře 1230 m2 a p.p.č.
3380/2 o výměře 2 m2).
(bod č. 24.6 programu ZM)

10. Směnu pozemku p.č. 3882 (trvalý travní porost) o výměře 14936 m2 a pozemku p.č. 3885
(orná půda) o výměře 85915 m2 za část pozemku p.č. 3920 (orná půda) o výměře cca 52123
m2 (dle GP č. 1102-269/2017 pozemky označené p.č. 3920/2 o výměře 30354 m2 a p.p.č.
3920/3 o výměře 21769 m2) vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 24.7 programu ZM)
11. Prodej pozemku p.č. 3250/116 orná půda o výměře 909 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. 24.9 programu ZM)
12. Aby ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. 3/2015 mezi architektem – Ing. arch.
Miroslavem Míkou, Mariánské Lázně, IČO: 10337075 a klientem Městysem Chodová Planá,
IČO: 259861, bezodkladně využil všech sankcí vůči architektovi.
(bod č. 24.10.1 programu ZM)
13. Úhradu nákladů spojených s pořízením Změny č.1 ÚPO Chodová Planá na pozemek
st.p.č. 8/3 v k.ú. Pístov vyčíslené Ing. arch. Miroslavem Míkou, Mariánské Lázně, IČO:
10337075 v poměrné výši celkových nákladů na pořízení Změny č.1.
(bod č. 24.10.3 programu ZM)
14. Postoupení pohledávky Městyse Chodová Planá na bytové jednotce č. 3 v čp.341, Lučina,
Chodová Planá.
(bod č. 24.12 programu ZM)
15. Zápis do kroniky městyse za rok 2015 v předloženém znění.
(bod č. 24.13 programu ZM)
16. Rozpočtové opatření č. 10/2017.
(bod č. 24.14 programu ZM)
103. ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 58 v k.ú. Výškov.
(bod č. 24.8 programu ZM)
104. ZM vyzývá:
1. Pořizovatele ÚPO Chodová Planá zpracovat pokyny na rozdělení Změny č. 1 ÚPO (§ 51
odst. 3 stavebního zákona) a to a) pouze na pozemek st.p.č. 8/3 v k.ú. Pístov a b) na ostatní
pozemky zahrnuté ve změně č.1.
(bod č. 24.10.2 programu ZM)
105. ZM pověřuje:
1. Starostu k podání žádosti o dotaci z MZE z programu 129 290 Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – podprogram 129 293 Podpora opatření
na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí na akci „Revitalizace rybníka na
p.p.č. 84/1 v k.ú. Chodová Planá“.
(bod č. 24.11 programu ZM)
106. ZM nesouhlasí:
1. S návrhem na vyhlášení stromů, nacházejících se v trase obchvatu I/21 Planá – Trstěnice,
přeložka (západní varianty) V3, za památné.
(bod č. 24.15 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 09.11. 2017

