MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
07.02. 2018

č. 27
111. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 27. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Roman Kohoutek
Vlastimil Machovec
3. Ověřovatele zápisu:

Michal Sudor
Václav Zimák

4. Předběžné rozpočtové opatření č. 1/2018 k rozpočtu na rok 2018 pro operace za období od
1.1.2018 do 31.12.2018 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů,
nebo položky finančního vypořádání.
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje
ve stavu nouze a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunu příjmů a výdajů.
(bod č. 27.1 programu ZM)
5. RO č. 2/2018.
(bod č. 27.2 programu ZM)
6. RO č. 14/2017.
(bod č. 27.3 programu ZM)
7. Úplatný převod pozemku p.č. 125/16 ostatní plocha o výměře 80 m2 a p.p.č. 125/17 ostatní
plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 27.5 programu ZM)
8. Prodej části pozemku p.č. 209/22 ostatní plocha o výměře cca 18233 m2, části pozemku
p.č. 4254 ostatní plocha o výměře cca 1205 m2 a části pozemku p.č. 4257 ostatní plocha o
výměře cca 1262 m2 v k.ú. Chodová Planá dle Podmínek prodeje pozemků v „Průmyslové
zóně jihovýchod v Chodové Plané“ jejichž přesná výměra a označení bude upřesněno
geometrickým plánem.
(bod č. 27.8 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 324/1 vodní plocha o výměře 665 m2 v k.ú. Holubín.
(bod č. 27.9 programu ZM)

10. Vyhlášení záměru prodeje 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. 27.13.2 programu ZM)
112. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3751 – ostatní komunikace o výměře cca 70
m2 a části pozemku p.č. 3746 ostatní plocha o výměře cca 734 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 27.4 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 27.11 programu ZM)
113. ZM souhlasí:
1. S tím, že na Kupní smlouvě na pozemek p.č. 3389/6 orná půda o výměře 892 m2 bude
uvedena jako kupující N. Š..
(bod č. 27.12 programu ZM)
114. ZM nesouhlasí:
1. S podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. ZM zastává názor, že nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného
po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
(bod č. 27.7.2 programu ZM)
115. ZM revokuje:
1. Usnesení ZM č. 99.7 ze dne 6.9.2017.
(bod č. 27.6 programu ZM)
2. Usnesení ZM č. 94.20 ze dne 16.8.2017.
(bod č. 27.10 programu ZM)
3. Usnesení ZM č. 102.7 ze dne 8.11.2017.
(bod č. 27.13.1 programu ZM)
116. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení čerpání poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2017.
(bod č. 27.14 programu ZM)
117. ZM projednalo:
1. Informaci o riziku navýšení nákladů městyse na odpadové hospodářství, v přpadě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skádkovacích
poplatků.
(bod č. 27.7.1 programu ZM)
118. ZM vyzývá
1. Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na
odpadové hospodářství.
(bod č. 27.7.3 programu ZM)

…………………………..
Ctirad Hirš
starosta

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

dne:

dne:

Vyhotoveno dne: 08.02. 2018

