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Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
14.10. 2020

č. 19
65. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 19. zasedání ZM a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení:

Bc. Marie Zítková, Dis.
Zdeňka Štěchová

3. Ověřovatele zápisu :

Tomáš Benda
Ing. Richard Brümmer

4. Rozpočtové opatření č. 9/2020.
(bod č. 19.1 programu ZM)
5. Rozpočtové opatření č. 10/2020.
(bod č. 19.2 programu ZM)
6. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3479/1 (dle GP č. 1221-216/2020 p.p.č. 3479/4),
ostatní plocha o výměře 386 m2 v k.ú. Chodová Planá a části pozemku 4282 (dle GP č. 1221216/2020 p.p.č. 4282 díl b), ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Chodová Planá z vlastnictví
SÚS Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 32600 Plzeň – Koterov
do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 19.3 programu ZM)
7. Směnu části pozemku p.č. 209/8, ostatní plocha o výměře 2851 m2 v k.ú. Chodová Planá
(dle GP č. 731-986/2007 p.p.č. 209/35) za pozemky st.p.č. 142, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 356 m2 včetně stavby čp. 68 a p.p.č. 177/1, zahrada, o výměře 247 m2 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 19.5 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 4174/39, orná půda, o výměře 1114 m2 v k.ú. Chodová Planá za
účelem výstavby RD xxxxxxxxx dle Podmínek pro prodej pozemků pro rodinné domy
Chodová Planá – lokalita Slovany – II. etapa schválené ZM dne 15.5.2019, č.u. 22.9 za cenu
xxxxxxx Kč s tím, že náklady na inženýrské sítě bude hradit žadatel.
(bod č. 19.8 programu ZM)
9. Prodat pozemek p.č. 4174/44, orná půda, o výměře 1241 m2 v k.ú. Chodová Planá za
účelem výstavby RD xxxxxxxxxxx dle Podmínek pro prodej pozemků pro rodinné domy
Chodová Planá – lokalita Slovany – II. etapa schválené ZM dne 15.5.2019, usn. č. 22.9 za
cenu xxxxxxxxxxx Kč včetně DPH.
(bod č. 19.9 programu ZM)
66. ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 326/1 o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Chodová Planá, která sousedí
s p.p.č. 3419/1 a 326/3.
(bod č. 19.4 programu ZM)

2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 209/17, ostatní plocha o výměře cca 2000
m2 v k.ú. Chodová Planá přiléhající k pozemku p.č. 209/22.
(bod č. 19.7 programu ZM)
67. ZM souhlasí:
1. Aby v Kupní smlouvě jejíž předmětem je převod pozemku p.č. 4174/16 v k.ú. Chodová
Planá byl uveden jako kupující xxxxxxxxxxxxxx.
(bod č. 19.6 programu ZM)
68. ZM bere na vědomí:
1. Informativní zprávu k objektu zámku s návrhem jeho dalšího využití od spolku Nový
zámek Chodová Planá, z. s.
(bod č. 19.10 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

dne:
dne:

Vyhotoveno dne: 15.10. 2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění.

