MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
13.05. 2020

č. 16
56. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 16. zasedání ZM a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení:

Michal Vasilečko
Tomáš Benda

3. Ověřovatele zápisu :

Bc. Marie Zítková, Dis.
Ing. Richard Brümmer

4. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2019, včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výhradou méně závažných
nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a přijmout opatření k nápravě zjištěné chyby:
- byl pověřen pracovník sledováním termínů pro zveřejnění SOD. Zjištěné chyby a
nedostatky byly napraveny okamžitým uveřejněním výše jmenovaných SOD na
profilu zadavatele.
(bod č. 16.1 programu ZM)
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020.
(bod č. 16.2 programu ZM)
6. Poskytnutí úvěru městysem pro společnost CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže 474, 348
13 Chodová Planá na pořízení nového Hydrostatického nosiče ANTONIO CARRARO
model TTR 4400 HST II s příslušenstvím ve výši 800 000,00 Kč při splácení v měsíčních
splátkách a při 2,5% p.a. úroku se splatností nejpozději do 30.9.2021.
(bod č. 16.3 programu ZM)
7. Prodej pozemků p.č. 2122, zahrada, o výměře 586 m2 a p.č. 49/4, zahrada, o výměře 58
m2 v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 16.4 programu ZM)
8. Směnu pozemků p.č. 3759, orná půda, o výměře 22019 m2, p.p.č. 3746, ostatní plocha, o
výměře 2924 m2 a p.p.č. 3755, ostatní plocha, o výměře 563 m2 vše v k.ú. Chodová Planá za
část pozemku p.č. 3678, orná půda, o výměře cca 5044 m2 v k.ú. Chodová Planá a část
pozemku p.č. 3758, orná půda, o výměře cca 16460 m2 v k.ú. Chodová Planá za ostatní
plochu dle Znaleckého posudku č. 3617/03/20 o zjištěné ceně pozemku p.č. 3755 a 3746
v k.ú. Chodová Planá, vypracovaného dne 4.5.2020 ing. Pavlem Nutilem, Otín 11, 348 15
Planá.
(bod č. 16.5 programu ZM)
57. ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 4174/44, orná půda, o výměře 1241 m2 v k.ú. Chodová Planá za
účelem výstavby RD dle Podmínek pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá –

lokalita Slovany – II. etapa schválené ZM dne 15.5.2019, usn. č. 22.9 z důvodu neobdržení
žádné cenové nabídky.
(bod č. 16.6 programu ZM)
2. Prodej pozemku p.č. 4174/39, orná půda, o výměře 1114 m2 v k.ú. Chodová Planá za
účelem výstavby RD dle Podmínek pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá –
lokalita Slovany – II. etapa schválené ZM dne 15.5.2019, č.u. 22.9 z důvodu neobdržení
žádné cenové nabídky.
(bod č. 16.7 programu ZM)
58. ZM souhlasí:
1. Se zařazením správního území městyse Chodová Planá do Územní působnosti MAS Český
Západ, z.s., IČO: 266 59 981, na období 2021-2027.
(bod č. 16.8 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
dne:
Vyhotoveno dne: 14.05. 2020

