Usnesení
ze 76.jednání Rady města Planá konaného dne 31.8.2005
U 324 – RMP bere na vědomí:
1. vyjádření ředitele PS k připomínkám p.dr. Latové týkajícím se kvality úklidu a opravy
střechy na poliklinice, pokládá vyjádření za uspokojivé.
2. informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu ke 30.6.2005.
U 325 – RMP schválila:
1. poskytnutí půjčky ze sociálního fondu pracovníků Města Planá.
2. tyto majetkoprávní záležitosti:
2.1. pronájem tří parkovacích míst na parkovišti v Revoluční ulici, část p.p.č. 3684/2 o
výměře 38 m2 v k.ú. Planá u M.L. pro parkování vozidel zákazníků autoopravny
v Revoluční ulici čp. 221. Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné 5.700 Kč, za
podmínek splnění opatření podle bodu 2b) návrhu ze dne 14.7.2005.
2.2. výpověď nájmu pozemků p.p.č. 904/2 a p.p.č. 1347/2 v k.ú. Zliv nad Mží, podle
nájemní smlouvy č. 74N98/31 uzavřené s PF ČR, současným vlastníkům
pozemků p. Blažkové a Ing. Machačovi.
U 326 – RMP rozhodla:
1. vyhovět žádosti p. Fraňkové o prodloužení smlouvy o pronájmu bytu do 30.9.2005
s podmínkou úhrady dlužného nájemného do uvedeného data. V případě splnění
podmínky bude smlouva prodloužena o další rok.
2. nabídnout byt č. 1/860/III p. Miloslavě Kortusové, povolit p. Petru Veselému vyměnit
byt č. 6/860/IV za byt č. 4/860/IV a byt č. 6/860/IV nabídnout p. Marii Forejtové
(všechny byty v DPS Smetanova).
3. dát souhlas nájemnicím bytů v čp. 773 (p.Zelinková, p. Kořánová, p. Kozáková, p.
Tomanová) k zasklení lodžií s podmínkou, že toto bude provedeno jednotným
způsobem.
4. SDH Planá bude vyúčtováno 12.000 Kč za pohonné hmoty a užití techniky při akci
pro Stora Enso.
5. na základě Zřizovací listiny MŠ Planá v platném znění ze dne 15.12.2004 dát souhlas
k pronájmu nebytových prostorů v pavilonu MŠ, odl. prac. Smetanova 620, na st.p.č.
1483, nájemci SKPP, oddílu AIKIDO DOJO Planá, k tělovýchovné a sportovní
činnosti na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a roční výší nájemného
18.000 Kč. Dále dala souhlas k umístění vývěsního štítu s označením nájemce na
budově.
6. vyhovět žádosti o prodloužení termínu umístění dvou sloupů osazených s jejím
souhlasem na p.p.č. 1170/1 v k.ú. Kříženec v souvislosti s přípravou stavby větrné
elektrárny (VE) do doby ukončení stavebního řízení na stavbu VE. Souhlasí s tím, aby
se sloupy staly součástí vedení NN, pokud to bude v souladu se stavebním povolením
na stavbu VE. V opačném případě žadatel Jiří Holý odstraní sloupy do 30 dnů od
právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, nebo je po uplynutí lhůty
odstraní Město Planá na jeho náklady.
RMP dále souhlasí s využitím objektu trafostanice v místě stavby VE, která je ve
vlastnictví Města Planá, ke zprovoznění stavby VE a k napojení na síť VVN.
RMP nesouhlasí s finanční spoluúčastí Města Planá na rekonstrukci a zprovoznění
trafostanice. Navrhuje prodej trafostanice stavebníkovi VE za kupní cenu sjednanou
před zahájením stavby VE.
U 327 – RMP doporučuje ZMP:

1. schválit dodatek zřizovací listiny MŠ Planá (zařazení doplňkové činnosti – realitní
činnost) a úplné znění této zřizovací listiny.
2. schválit OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených
Městem Planá, ve znění předloženého návrhu.
3. schválit OZV č. 2/2005 „Požární řád města Planá“.
4. schválit 3.změny rozpočtu města na rok 2005.
5. neuzavírat v současné době smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy s obcemi, které o uzavření smlouvy na základě školského zákona č.
561/2004 Sb. požádají. Těmto obcím vydá Město Planá prohlášení o zajištění plnění
povinné školní docházky pro žáky s místem trvalého pobytu na jejich území v
příslušné základní škole, jejímž zřizovatelem je Město Planá, za podmínek stávajících
uzavřených dohod o úhradě neinvestičních nákladů spojených s plněním povinné
školní docházky.
U 328 – RMP ukládá:
1. vedoucí FO upozornit písemně ředitele škol na zákaz používat prostředky na účtech
rozpočtu na jiné účely bez předchozího projednání se zřizovatelem. Nedodržení
zákazu bude pokládáno za porušení rozpočtové kázně. T: ihned
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