MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
27.03. 2019

č. 4
17. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 4. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Markéta Janochová
Bc. Marie Zítková, Dis.
3. Ověřovatele zápisu :

Vlastimil Machovec
Ing. Richard Brümmer

4. RO č. 2/2019.
(bod č. 4.2 programu ZM)
5. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2018.
(bod č. 4.3 programu ZM)
6. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2018.
(bod č. 4.4 programu ZM)
7. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2019.
(bod č. 4.5.1 programu ZM)
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2019 a pověřit starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod č. 4.5.2 programu ZM)
9. Poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Planá, IČO 48328723, na opravy
krovů a střechy kostela v Chodové Plané a Michalových Horách.
(bod č. 4.6 programu ZM)
10. Směnu části p.p.č. 49/2 zahrada o výměře cca 20 m2 za část st.p.č. 34 zastavěná plocha o
výměře cca 20 m2 v k.ú. Hostíčkov, které sousedí s pozemkem p.č. 2046/2 (přesná výměru
bude určena geometrickým plánem) a prodej pozemku p.č. 52 zahrada o výměře 72 m2,
pozemku p.č. 50/1 zahrada o výměře 248 m2 a část pozemku p.č. 49/2 zahrada o výměře cca
155 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) vše v k.ú. Hostíčkov za cenu 40,Kč/m2 bez DPH.
(bod č. 4.8 programu ZM)
11. Koupi části pozemku p.č. 4078 zahrada o výměře cca 118 m2 v k.ú. Chodová Planá ve,
které sousedí s pozemkem p.č. 3466/1 (přesná výměru bude určena geometrickým plánem) do
vlastnictví městyse.
(bod č. 4.10 programu ZM)

12. Vyhodnocení a vypořádání připomínek, jak je uvedeno v textové části odůvodnění
v článku q) Změny č.3 územního plánu Chodová Planá – březen 2019.
(bod č. 4.11.2 programu ZM)
13. Vydání Změny č. 3 územního plánu Chodová Planá – datum březen 2019, formou
opatření obecné povahy, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
(bod č. 4.11.3 programu ZM)
14. Rozdělení kompetencí působností mezi starostou a místostarostou městyse Chodová Planá
v předloženém znění (dle přílohy č. 3 Organizačního řádu).
(bod č. 4.12 programu ZM)
15. Předloženou cenovou nabídku firmy Autospektrum 2000 s.r.o., Ringhofferova 115/1,
Praha na nákup osobního automobilu KAROQ Style.
(bod č. 4.13 programu ZM)
16. Předloženou cenovou nabídku na odkup stávajícího osobního vozidla Škoda Rapid ve
vlastnictví městyse Chodová Planá prostřednictvím firmy Autospektrum 2000 s.r.o., Plzeňská
608/17, 353 01 Mariánské Lázně.
(bod č. 4.14 programu ZM)
18. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii „U Žida“ v k.ú. Chodová
Planá.
(bod č. 4.9 programu ZM)
19. ZM bere na vědomí:
1. RO č. 1/2019, které bylo schváleno radou městyse ve smyslu stanovení usnesení ZM ze dne
23.1.2019 č. 16.1.
(bod č. 4.1 programu ZM)
2. Zprávu o vyhodnocení čerpání poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2018.
(bod č. 4.7 programu ZM)
3. Dokumentaci ÚP Chodová Planá – úplné znění po Změně č. 1 (část týkající se st.p.č. 8/3
k.ú. Pístov) a Změně č. 3, kterým v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá
účinnosti Změna č. 1 a Změna č. 3, a to patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce úřadu městysu Chodová Planá.
(bod č. 4.11.4 programu ZM)
20. ZM konstatuje:
1. Ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 3 územního
plánu Chodová Planá - datum březen 2019 není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR
2008, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje 2008 a
jejich Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 4 a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
(bod č. 4.11.1 programu ZM)
21. ZM ukládá:
1. Starostovi obce zajistit- vydání Změny č. 3 územního plánu Chodová Planá – datum březen
2019 podle § 71 odst. 2 písm. c) a § 174 odst. 1 ve spojení s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn;

- zveřejnění dokumentace ÚP Chodová Planá – úplné znění po Změně č. 1 a Změně č. 3.
(bod č. 4.11.5 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
dne:
Vyhotoveno dne: 28.03. 2019

