MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
22.04. 2020

č. 15
52. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 15. zasedání ZM a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení:

David Hanko
Tomáš Marcin

3. Ověřovatele zápisu :

Jindřich Janoch
Vlastimil Machovec

4. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni 31.12.2019.
(bod č. 15.2 programu ZM)
5. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2019. ZM schvaluje Zprávu
HIK o provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2019. ZM schvaluje Zprávu HIK o
provedení řádné inventarizace majetku k 31.12.2019.
(bod č. 15.3 programu ZM)
6. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje pro rok 2020.
(bod č. 15.4.1 programu ZM)
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2020 a pověřit starostu městyse k jejímu
uzavření.
(bod č. 15.4.2 programu ZM)
8. Prodat pozemek p.č. 3397/31, zahrada, o výměře 24 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.5 programu ZM)
9. Prodat pozemek p.č. 3397/29, zahrada, o výměře 15 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.6 programu ZM)
10. Prodat pozemek p.č. 3397/30, zahrada, o výměře 15 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.7 programu ZM)
11. Prodat pozemek p.č. 3397/27, zahrada, o výměře 20 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.8 programu ZM)
12. Prodat pozemek p.č. 3397/28, zahrada, o výměře 19 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.9 programu ZM)
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1708.
(bod č. 15.10 programu ZM)

14. Prodej části pozemku p.č. 64/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 (dle GP č. 1189-505/2019 –
p.p.č. 64/3 díl b) v k.ú. Chodová Planá, části pozemku p.č. 3544 ostatní plocha o výměře 11
m2 (dle GP č. 1189-505/2019 – p.p.č. 3544 díl d) v k.ú. Chodová Planá a části pozemku p.č.
63/1 ostatní plocha o výměře 67 m2 (dle GP č. 1189-505/2019 – p.p.č. 63/1 díl f) v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 15.14 programu ZM)
15. Směnit část pozemku p.č. 64/3 ostatní plocha o výměře 60 m2 (dle GP č. 1189-505/2019 –
p.p.č. 64/3 díl a), část pozemku p.č. 3544 ostatní plocha o výměře 51 m2 (dle GP č. 1189505/2019 – p.p.č. 3544 díl c) v k.ú. Chodová Planá a část pozemku p.č. 63/1 ostatní plocha o
výměře 143 m2 (dle GP č. 1189-505/2019 – p.p.č. 63/1 díl e) v k.ú. Chodová Planá za část
pozemku p.č. 3545 ostatní plocha o výměře 60 m2 (dle GP č. 1189-505/2019 – p.p.č. 3545/2)
a část pozemku 63/2 zahrada o výměře 6 m2 (dle GP č. 1189-505/2019 – p.p.č. 63/3) v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 15.15 programu ZM)
53. ZM stanovuje:
1. Rozsah rozpočtových opatření k rozpočtu na rok 2020 pro operace, které vzniknou za
období od 22.4.2020 do 31.12.2020 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, 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 platné rozpočtové skladby
v případech přesunu příjmů a výdajů.
Každé toto rozpočtové opatření, které bude provedeno radou městyse, bude předloženo včetně
částek na vědomí zastupitelstvu na nejbližším zasedání.
(bod č. 15.1 programu ZM)
54. ZM souhlasí:
1. S úplatným převodem (směnou) níže uvedených pozemků:
Požadované pozemky - k.ú. Chodová Planá (SPÚ)
- část p.p.č. 4174/1, orná půda, o výměře cca 200 m2
- část p.p.č. 4188, orná půda, o výměře cca 4400 m2
- část p.p.č. 3918/1, orná půda, o výměře cca 10100 m2
- p.p.č. 3919/1, trvalý travní porost, o výměře 2143 m2
- p.p.č. 4075/1, trvalý travní porost, o výměře 3615 m2
- p.p.č. 4075/3, trvalý travní porost, o výměře 1432 m2
- p.p.č. 4070/1, ostatní plocha, o výměře 259 m2
- p.p.č. 771/3, zahrada, o výměře 2178 m2
Nabízené pozemky - k.ú. Kyjov u Zadního Chodova (Městys Chodová Planá)
- p.p.č. 587, orná půda, o výměře 46222 m2
mezi Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov a Městysem Chodová Planá.
(bod č. 15.16 programu ZM)
2. S bezúplatným převodem pozemku p.č. 58/1, zahrada o výměře 189 m2 v k.ú. Chodová
Planá a pozemku p.č. 3567, ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Chodová Planá od
Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 15.17 programu ZM)

3. S bezúplatným převodem pozemku p.č. 2051/2, ostatní komunikace o výměře 465 m2 v k.ú.
Hostíčkov od Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Žižkov do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 15.18 programu ZM)
55. ZM vyzývá:
1. Žadatele o odprodej pozemku p.č. 4174/44 v k.ú. Chodová Planá k podání cenové nabídky
písemně v obálce označené „PRODEJ POZEMKU p.č. 4174/44 v k.ú. Chodová Planá NEOTVÍRAT“ zaslané nebo osobně doručené na Úřad městyse Chodová Planá, Pohraniční
stráže 129, 348 13 Chodová Planá do 13.5.2020 do 15.00 hodin a nebo osobně doručit na
zasedání ZM, jehož přesný datum a čas budou zveřejněny na úřední desce Úřadu městyse
Chodová Planá. Nejnižší cenová nabídka je 750,- Kč/m2.
(bod č. 15.11 a 15.12 programu ZM)
2. Žadatele o odprodej pozemku p.č. 4174/39, orná půda, o výměře 1114 m2 v k.ú. Chodová
Planá k podání cenové nabídky písemně v obálce označené „PRODEJ POZEMKU p.č.
4174/39 v k.ú. Chodová Planá - NEOTVÍRAT“ zaslané nebo osobně doručené na Úřad
městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá do 13.5.2020 do 15.00
hodin a nebo osobně doručit na zasedání ZM, jehož přesný datum a čas budou zveřejněny na
úřední desce Úřadu městyse Chodová Planá. Nejnižší cenová nabídka je 750,- Kč/m2.
(bod č. 15.13 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
dne:
Vyhotoveno dne: 23.04. 2020

