Usnesení
z 16.jednání Rady Města Planá konaného dne 7.5.2003
U 65 – RMP bere na vědomí:
1. informace starosty (soud s firmou Klár-Ekkl, žádost oddílu nohejbalu o příspěvek na
antuku, žádost SDH o příspěvek na dopravu dětí do LT, vyjádření ředitele PS
k problému s vytápěním v MŠ Havlíčkova – splněno U 59/2 b) a k nákladům na
veřejné osvětlení – splněno U 59/2 a), kontrola na investiční akci ČOV a kanalizace
Nádražní, ocenění od předsedy ČBÚ).
2. informace místostarosty (převzetí vodotechnického majetku, žádost p. Kubíčka o
povolení hudebních produkcí v pavilonu na koupališti).
U 66 – RMP schválila:
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zadní Chodov na výkon přenesené působnosti
v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve správním obvodu
obce Zadní Chodov. Smlouva na dobu určitou jednoho roku, úhrada nákladů činí Kč
2.860 Kč ročně. Rada zároveň konstatuje, že Město Planá je schopno svým orgánem –
komisí pro řešení přestupků řádně zabezpečit výkon výše uvedené přenesené
působnosti za orgán obce Zadní Chodov.
4. předání stříbrného anenského tolaru předsedovi ČBÚ za podporu hornického muzea
v Plané.
5. vybudování jednoduchého zastřešeného stání pro auto v areálu školního hřiště
nákladem správce areálu.
6. pronájem části místní komunikace, poz.p.č. 3513/2 o výměře cca 20 m2 před domem
č.p. 10 v k.ú. Planá u M.L. p. Sádlíkovi (bufet U Jakuba) pro umístění stolu a lavice
pro letní posezení s podmínkou vydání povolení OVÚP MěÚ Planá ke zvláštnímu
užívání místní komunikace pro uvedený účel. Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné
Kč 65/m2.
U 67 – RMP rozhodla:
7. z majetku svěřeného do správy ZŠ náměstí bude vyjmuta překážka FUN BOX a bude
zařazena pod školní hřiště - zpětně od 1.1.2003.
U 68 – RMP doporučuje ZMP:
8. vyhlásit záměr prodeje garáže č. 335/10 ve Smetanově ulici třetí osobě.
9. schválit zrušení příspěvkové organizace Služby města Planá ke dni 30.6.2003 bez
likvidace s tím, že Město Planá jako zřizovatel převezme práva a povinnosti ,
pohledávky a závazky zrušené organizace. Výše pohledávek a závazků bude
upřesněna a doložena do 31.5.2003.
U 69 – RMP ukládá:
10. řediteli PS, s.r.o.
a) předložit přehled pohledávek a závazků p.o. SMP T: do 31.5.2003
b) projednat s ing. Plecitým způsob převodu majetku užívaného SMP, nezahrnutého
do znaleckého posudku, Plánským službám, s.r.o. T: do 31.5.2003
11. oddělení správy majetku realizovat U č. 67/1. T: ihned
František Slabý
místostarosta

ing. Karel Vrzala
starosta

