MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
13.11. 2019

č. 10
36. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 10. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Marie Zítková, Dis.
Zdeňka Štěchová
3. Ověřovatele zápisu :

Michal Vasilečko
Vlastimil Machovec

4. Prodej st.p.č. 55 včetně stavby, o výměře 33 m2 v k.ú. Dolní Kramolín za cenu dle ZP .
(bod č. 10.2 programu ZM)
5. Uzavřít Darovací smlouvu se zřízením věcného břemene (služebnosti) - stezky a cesty
spočívající v právu bezúplatného přístupu k pozemku p. č. st. 53 v k. ú. Chodová Planá a
bezúplatného užívání pozemku za účelem provádění stavebních prací, oprav nebo
rekonstrukcí na budově, jež je součástí poz. p. č. st. 53 v k. ú. Chodová Planá (kostel sv. Jana
Křtitele) - na pozemek parc. č. 115, ostatní plocha, o výměře 2398 m2 v k.ú. Chodová Planá
zaps. v katastru nemovitostí na LV č. 243 mezi Římskokatolickou farností Planá u
Mariánských Lázní, IČO: 48328723, se sídlem: Kostelní 133, 34815 Planá, zast.: P.
Jaroslavem Šaškem, administrátorem na straně jedné (jako „dárce“ a „oprávněný č. 1“) a
Městysem Chodová Planá, IČO: 00259861, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá
(jako „obdarovaný“ a „povinný“) a Biskupstvím plzeňském, IČO 45334439, se sídlem
náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň, zast.: P. Jakubem Holíkem, generálním vikářem na
straně třetí (jako „oprávněný č. 2“).
(bod č. 10.3 programu ZM)
6. Prodat pozemek p.č. 4174/11, orná půda, o výměře 749 m2 v k.ú. Chodová Planá za
účelem výstavby RD xxxxx a xxxxx dle Podmínek pro prodej pozemků pro rodinné domy
Chodová Planá – lokalita Slovany – II. etapa schválené ZM dne 15.5.2019, č.u. 22.9.
(bod č. 10.4 programu ZM)
7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku 4174/28 orná půda, o výměře 745 m2 v k.ú. Chodová
Planá za účelem výstavby RD.
(bod č. 10.5.2 programu ZM)
8. Vyhlášení záměru prodeje pozemku 4174/16 orná půda, o výměře 875 m2 v k.ú. Chodová
Planá za účelem výstavby RD.
(bod č. 10.6.2 programu ZM)
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o regulaci hlučných činností s platností od 13.11.

2019.
(bod č. 10.7 programu ZM)

10. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o nočním klidu s platností od 13.11. 2019.
(bod č. 10.8 programu ZM)
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatků ze psů s platností od 13.11.
2019 a účinností od 1.1. 2020.
(bod č. 10.9 programu ZM)
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Chodová Planá s platností od 13.11. 2019 a účinností od 1.1.
2020.
(bod č. 10.10 programu ZM)
37. ZM bere na vědomí:
1. RO č. 11/2019, které bylo schváleno radou městyse dne 4.11.2019 ve smyslu stanovení
usnesení ZM ze dne 23.1.2019 č. 16.1..
(bod č. 10.1 programu ZM)
2. Odstoupení od koupě pozemku p.č. 4174/28 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 10.5.1 programu ZM)
3. Odstoupení od koupě pozemku p.č. 4174/16 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 10.6.1 programu ZM)
38. ZM souhlasí:
1. Se záměrem realizace jedlého parku na pozemku p.č. 3250/97 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 10.11 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
dne:

Vyhotoveno dne: 13.11. 2019

