MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
19.09. 2018

č. 32
129. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 32. zasedání ZM.
2. Kontrolu usnesení z 31. zasedání ZM.
3. Návrhovou komisi ve složení: Michal Vasilečko
Ing. Jan Kestřánek
4. Ověřovatele zápisu :

Oldřiška Nejedlá
Václav Zimák

5. Rozpočtové opatření č. 7/2018.
(bod č. 32.1 programu ZM)
6. Rozpočtové opatření č. 8/2018.
(bod č. 32.2 programu ZM)
7. Rozpočtové opatření č. 9/2018.
(bod č. 32.3 programu ZM)
8. Změnu katastrální hranice, která je zároveň hranicí obecní a krajskou mezi k.ú. Výškovice
u Michalových Hor a Bezvěrov u Teplé – dle předložených dokladů.
(bod č. 32.7.1 programu ZM)
9. Uzavření dohody „Dohoda o změně obecní hranice“ mezi Městysem Chodová Planá a
Městem Teplá o změně katastrální hranice, která je zároveň hranicí obecní a krajskou mezi
k.ú. Výškovice u Michalových Hor a Bezvěrov u Teplé v předloženém znění a pověřuje
starostu podpisem.
(bod č. 32.7.2 programu ZM)
10. Smlouvu o dílo na zpracování ÚP Chodová Planá – změna č. 2 pro zhotovitele Projekční
kancelář Ing. arch. A. Kaskové, Sokolovská 119/54, Karlovy Vary.
(bod č. 32.9.1 programu ZM)
11. Zápis do kroniky městyse za rok 2017 v předloženém znění Jitkou Hříbalovou.
(bod č. 32.10 programu ZM)
12. OZV č. 1/2018 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
(bod č. 32.11 programu ZM)

13. Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních
samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8. 2018, č.j. KUZL 60663/2018.
(bod č. 32.12 programu ZM)
130. ZM neschvaluje:
1. Žádost o prodej části pozemku p.č. 4174/2 v k.ú. Chodová Planá z důvodu probíhajících
projektových prací na výstavbu IS pro rodinné domy a rozdělení pozemku na stavební
parcely.
(bod č. 32.5 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 93/1, zahrada, o výměře 6159 m2 v k.ú.
Michalovy Hory.
(bod č. 32.6 programu ZM)
131. ZM bere na vědomí:
1. Plnění rozpočtu městyse Chodová Planá za období leden – červen 2018.
(bod č. 32.4 programu ZM)
132. ZM:
1. Chodová Planá, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na návrh
pořizovatele, Městského úřadu Tachov - úřadu územního plánování, schvaluje zadání
Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá - datum úpravy 09/2018, projednané podle §
47 stavebního zákona s tím, že bude zpracován rovnou návrh Změny č. 2 územního plánu
Chodová Planá, bez variant řešení, součástí bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
(bod č. 32.8 programu ZM)
133. ZM pověřuje:
1. Starostu městyse podpisem Smlouvy o dílo na zpracování ÚP Chodová Planá – změna č. 2
pro zhotovitele Projekční kancelář Ing. arch. A. Kaskové, Sokolovská 119/54, Karlovy Vary.
(bod č. 32.9.2 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:
dne:
Vyhotoveno dne: 20.09. 2018

