Usnesení
ze 77.jednání Rady města Planá konaného dne 7.9.2005
U 329 – RMP bere na vědomí:
1. informace starosty (dopis manž. Vostřezových z čp. 490, provádí se opatření proti
holubům, nabídky firem na akci „komunikace Na Příkopech“, odhad nákladů na
opravu střechy čp. 63).
U 330 – RMP schválila:
1. poskytnutí půjčky ze sociálního fondu pracovníků Města Planá.
2. prodej 4 m3 zeminy p. Žaloudkovi na terénní úpravy kolem domu v Karlíně.
3. změnu závazného ukazatele – náklady na investiční akci „vodoinstalace v ZvŠ“ vyšší
o 89.067 Kč, zdůvodněno projektantem.
4. odměnu za práce spojené s realizací opatření proti nadměrnému výskytu holubů
5. „Pravidla pro poskytování bytů pro příjmově vymezené zájemce …..“ , výši
nájemného ve 32 bytech v čp. 870 a 871 a výši vratné zálohy – trojnásobek nájemného
jako kauce na zajištění splatných pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy.
U 331 – RMP rozhodla:
1. nevyhovět žádosti společenství vlastníků domu čp. 421 o poskytnutí půjčky na opravu
domu.
2. zadat opravu kašny u OD na náměstí firmě SPOP Plzeň, rozpočet cca 250.000 Kč,
realizace do 30.11.2005.
3. že jako účastník řízení o odstranění stavby vedeného odborem výstavby s manželi
Šmejkalovými bude trvat na realizaci stavby podle původního projektu.
4. všichni zájemci o poskytnutí bytu v Plané budou informováni o možnosti a
podmínkách získání bytu postaveného v rámci „Programu výstavby bytů pro příjmově
vymezené občany s pomocí dotace SFRB“.
U 332 – RMP doporučuje ZMP:
1. schválit tento text: Zastupitelstvo Města Planá bere na vědomí obsah Smlouvy o úvěru
č. 2635/05/LCD uzavřené mezi SOČ Černošín a Českou spořitelnou a.s. a výslovně
souhlasí s výší poskytovaného úvěru, dobou splatnosti úvěru a poskytnutím zajištění
v souladu se zmíněnou Smlouvou o úvěru. Zastupitelstvo bere na vědomí, že dříve
uzavřená a projednávaná smlouva č. 468/05 LCD mezi SOČ Černošín a Českou
spořitelnou a.s. pozbyla platnosti dnem 30.6.2005.
2. schválit bezúplatné převzetí objektu kostela ve Vysokém Sedlišti od Plzeňského
biskupství do majetku Města Planá.
3. poskytnout peněžní dar ve výši 32.000 Kč Nemocnici následné péče Sv. Anna na
zdravotní účely.
U 333 – RMP ukládá:
1. starostovi:
1.1. předložit ZMP dopis manželů Vostřezových z čp. 490.
1.2. vyřídit žádost firmy Kovoplan Švamberk o odstranění pneumatik z pronajatého
objektu. T: do 30.9.
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