MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
14.11. 2018

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

Jindřich Janoch
Bc. Marie Zítková, Dis.

6. Upravený předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva městyse Chodová Planá
s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení.
(bod č. 1.3 programu ZM)
7. Rozpočtové opatření č. 10/2018.
(bod č. 1.4 programu ZM)
8. Rozpočtové opatření č. 11/2018.
(bod č. 1.5 programu ZM)
9. Rozhodnutí o námitce p. K. Q. včetně jejího odůvodnění, jak je uvedeno v textové části
odůvodnění v článku 10. Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá – 10/2018 – část týkající
se st.p.č. 8/3 k.ú. Pístov.
(bod č. 1.7.b) programu ZM)
10. Vyhodnocení a vypořádání připomínek, jak je uvedeno v textové části odůvodnění
v článku 11. Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá – 10/2018.
(bod č. 1.7.c) programu ZM)
11. Vydání Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá – 10/2018, týkající se st.p.č. 8/3 k.ú.
Pístov, 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;
- Změna č. 1 územního plánu Chodová Planá, týkající se st.p.č. 8/3 k.ú. Pístov nabyde
účinnosti až po vydání úplného znění po Změně č. 1 územního plánu Chodová Planá.
(bod č. 1.7.d) programu ZM)
12. Zastavení zbývající části Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá dle schváleného
zadání Změny č. 1.
(bod č. 1.7.f) programu ZM)
12. Podání žádosti o příspěvek SFDI z Programu „Cyklistické stezky“ na akci „Cyklostezka
Chodová Planá – Mariánské Lázně“.

(bod č. 1.8.1 programu ZM)
13. Povinné spolufinancování v případě získání příspěvku z Programu „Cyklistické stezky“ z
SFDI.
(bod č. 1.8.2 programu ZM)
14. OZV č. 2/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
(bod č. 1.9 programu ZM)
15. Oddávacími dny pro období 2018-2022 pátek, sobotu a neděli v čase od 08,00 do 16,00
hodin.
(bod č. 1.13.1 programu ZM)
16. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 638/3, trvalý travní porost, o výměře 44 m2
v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 1.15 programu ZM)
17. Rozpočtové opatření č. 12/2018.
(bod č. 1.16 programu ZM)
2. ZM neschvaluje:
1. Uzavření Smlouvy o dílo č. 5/2018 (změna č. 1 ÚPO Chodová Planá) v aktualizovaném
kompletním znění ze dne 11.9. 2018 z důvodu neúměrně vysoké ceny za dílo.
(bod č. 1.6 programu ZM)
2. Přistoupení městyse Chodová Planá k řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Bezvěrov u Teplé jako účastník řízení.
(bod č. 1.14.2 programu ZM)
3. ZM volí:
1. Členem kontrolního výboru Ing. Josefa Pěkného
(bod č. 1.2.1 programu ZM)
2. Členem kontrolního výboru Bc. Václava Loha.
(bod č. 1.2.2 programu ZM)
3. Členem finančního výboru Janu Janochovou.
(bod č. 1.2.3 programu ZM)
4. ZM nevolí:
1. Členem finančního výboru Ing. Sylvu Zítkovou.
(bod č. 1.2.4 programu ZM)
5. 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. 1 územního
plánu Chodová Planá – 10/2018 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 se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
(bod č. 1.7.a) programu ZM)
6. ZM ukládá:

1. Starostovi obce zajistit vydání Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá – 10/2018 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.
(bod č. 1.7.e) programu ZM)
2. Jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
Směrnice pro nakládání s osobními údaji č. 1/2018.
(bod č. 1.12 programu ZM)
7. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva městyse Chodová Planá v roce 2018.
(bod č. 1.10.1 programu ZM)
2. Zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva městyse Chodová Planá v roce 2018.
(bod č. 1.11.1 programu ZM)
3. Informaci o zahájení komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bezvěrov u Teplé.
(bod č. 1.14.1 programu ZM)
8. ZM stanoví:
1. Odměny za výkon funkce člena finančního výboru zastupitelstva městyse za rok 2018.
(bod č. 1.10.2 programu ZM)
2. Odměny za výkon funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městyse za rok 2018.
(bod č. 1.11.2 programu ZM)
9. ZM pověřuje:
1. K přijímání prohlášení o vstupu do manželství a konáním dalších občanských obřadů dle §
11a odst. 1 písm.a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Davida Hanka a Mgr. Josefa
Janocha.
(bod č. 1.13.2 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
dne:
Vyhotoveno dne: 16.11. 2018

