MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
09.05. 2018

č. 29
124. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 29. zasedání ZM.
2. Kontrolu usnesení z 28. zasedání ZM.
3. Návrhovou komisi ve složení: Sáša Suk
Vlastimil Machovec
4. Ověřovatele zápisu:

Michal Sudor
Petr Matys

5. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
(bod č. 29.1 programu ZM)
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
(bod č. 29.2 programu ZM)
7. Prominutí dluhu vč. příslušenství, který se skládá z dluhu na nájemném a služby spojené
s užíváním bytu ve vlastnictví obce v letech 2007-2009 a dluhu za náklady řízení spojené
s nařízením soudního vyklizení bytu (2009).
(bod č. 29.3 programu ZM)
8. Prodej st. parcely č. 17 o výměře 467 m2, jejíž součástí je bytový dům čp. 171, ul.
Pohraniční stráže, v k.ú. Chodová Planá (vše na LV č. 1). Kupní cena bude uhrazena do 3
měsíců od schválení prodeje.
(bod č. 29.4 programu ZM)
9. Řešení dalšího postupu zpracování změny č.1 ÚPO Chodová Planá, navržené ing. arch. M.
Míkou – MARKANT, Franze Kafky 835/1, 353 01 Mariánské Lázně, v tomto znění:
a) z veřejného projednání ze dne 12.2. 2018 budou zpracovány pořizovatelem (odbor
výstavby a územního plánování Tachov) pokyny k dokončení dokumentace změny č. 1.,
b) další stupeň zpracujeme na základě vydaných pokynů, které budou zahrnovat všechny
požadavky na doplnění v časových lhůtách dle původní smlouvy,
c) po kontrole úplnosti dokumentace zpracujeme finální dokumentaci právního stavu
v rozsahu, který bude upřesněn pořizovatelem,
d) obsah dokumentace právního stavu, který není předmětem smlouvy mezi mnou a vaší obcí
bude v případě potřeby doplněn dodatkem smlouvy,
e) vzhledem k tomu, že v průběhu projednání bylo doručeno soudní rozhodnutí, které se týká
pouze parcely č. 8/3 v k.ú. Pístov, doporučuji projednat pouze tuto jedinou úpravu a ostatní
v průběhu pořizování vyžadované změny zastavit a samostatně projednávat v rámci další série

změn. Tímto postupem bude možno vyhovět žadateli rychleji a přesně v souladu
s rozhodnutím soudu o úpravě územního plánu.
(bod č. 29.5 programu ZM)
10. Směnu pozemků p.č. 109/1 trvalý travní porost o výměře 374 m2, p.č. 106/1 zahrada o
výměře 325 m2 a část pozemku p.č. 3452 zahrada o výměře 163 m2 (přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) v k.ú. Chodová Planá za pozemek p.č. 3410/18 ostatní plocha
o výměře 862 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 29.6 programu ZM)
11. Paní S.J., jako kandidátku přísedící u Okresního soudu v Tachově.
(bod č. 29.7 programu ZM)
12. Prodej prodej:
SATURN - plicní automatika id. M12735 + tlaková láhev výrobní číslo: V4665634 eviden.č.
HZS - 2014/3116 + maska
SATURN - plicní automatika id. M12745 + tlaková láhev výrobní číslo: V4666343 eviden.č.
HZS - 2014/3115 + maska
SATURN - plicní automatika id. r.7255 + tlaková láhev výrobní číslo: V4666366 eviden.č.
HZS - 2014/3114 + maska
za celkovou cenu 6.000,- Kč Obci Lestkov, Lestkov 210, IČ 00259977.
(bod č. 29.8.2 programu ZM)

125. ZM revokuje
1. Usnesení č. 119.12 ze dne 21.3.2018.
(bod č. 29.8.1 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 11.05. 2018

