MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
21.03. 2018

č. 28
119. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 28. zasedání ZM.
2. Kontrolu usnesení z 27. zasedání ZM.
3. Návrhovou komisi ve složení: Roman Kohoutek
Vlastimil Machovec
4. Ověřovatele zápisu:

Michal Sudor
Karel Benda

5. Zprávu HIK o provedené řádné inventarizace majetku k 31.12.2017.
(bod č. 28.1 programu ZM)
6. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2017.
(bod č. 28.2 programu ZM)
7. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2017, včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
(bod č. 28.3 programu ZM)
8. Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Chodová Planá na roky 2019-2021.
(bod č. 28.4 programu ZM)
9. Rozpočtové opatření č. 3/2018.
(bod č. 28.5 programu ZM)
10. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2018.
(bod č. 28.6.1 programu ZM)
11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2018 a pověřit starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod č. 28.6.2 programu ZM)
12. Prodej třech kusů dýchacích přístrojů SATURN 7 Obci Lestkov, Lestkov 210, IČ
00259977.
(bod č. 28.7 programu ZM)
13. Prodej pozemku p.č. 3250/115 orná půda o výměře 905 m2 v k.ú. Chodová Planá za
podmínek prodeje pozemků pro rodinné domy Chodová Planá – lokalita Slovany – I. etapa,
část B schválených ZM dne 14.6.2017.

(bod č. 28.8 programu ZM)
14. Úplatný převod pozemku p.č. 538/84, orná půda, o výměře 388 m2 a pozemku p.č.
506/9, orná půda o výměře 203 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní do vlastnictví městyse
Chodová Planá.
(bod č. 28.9 programu ZM)
15. Prodej pozemku p.č. 3250/120 orná půda o výměře 781 m2 v k.ú. Chodová Planá za
podmínek prodeje pozemků pro rodinné domy Chodová Planá – lokalita Slovany – I. etapa,
část B schválených ZM dne 14.6.2017.
(bod č. 28.10 programu ZM)
16. Snížení kupní ceny st. p.č. 17 o výměře 467 m2, jejíž součástí je budova čp. 171 – bytový
dům, vše v k.ú. Chodová Planá, ulice Pohraniční stráže (na LV č.1).
(bod č. 28.15 programu ZM)
120. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemků p.č. 3613, 3612, 3616 a 618/2 v k.ú. Chodová
Planá.
(bod č. 28.12 programu ZM)
121. ZM souhlasí:
1. S převzetím závazku k pozemku včetně prohlášení, že v souladu s ustanovením § 15
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, v případě uzavření smlouvy o převodu privatizovaného majetku:
pozemku p.č. 4070/2 (dle GP z p.p.č. 4070) v k.ú. Chodová Planá, převezme veškerá práva a
závazky související s tímto majetkem (Sml. č. 9M16/31 – Dohoda o náhradě za užívání hon.
pozemků (Honební společenstvo Dolní Kramolín).
(bod č. 28.11 programu ZM)
122. ZM bere na vědomí:
1. Plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva městyse Chodová Planá na rok 2018.
(bod č. 28.13 programu ZM)
123. ZM vyzývá
1. Projektanta Ing. arch. Miroslava Míku, k dokončení Změny č. 1 územního plánu Chodová
Planá dle usnesení ZM č. 95.1 ze dne 24.9.2014 a ke sdělení dalšího postupu ve výše uvedené
věci v písemné formě.
(bod č. 28.14 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 22.03. 2018

