Usnesení
ze 108. jednání Rady Města Planá konaného dne 1.10.2001

U 425 – RMP bere na vědomí:

1. informaci ředitele SMP o problémech s památkáři při rekonstrukci fasády domu č.p. 47.
2. informace místostarosty (upřesňování podkladů pro nájemní smlouvu se SMP, problém se
zaúčtováním mramorové dlažby ze skladu SMP, podchod v Mezibranské ulici).
3. návrh TJ Sokol Planá na využití budovy sokolovny pro potřebu města.

U 426 – RMP schválila:
1. pronájem severní části poz.p.č. 1577/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Planá Janu Jarošovi pro zřízení
tří parkovacích míst pro nově zřizovanou restauraci v Nádražní ulici, pronájem na dobu
neurčitou, nájemné 3.000 Kč ročně.
2. pronájem bytu v č.p. 171 v Tylově ul. v Plané p.ing. Anně Houskové na dobu určitou 5 měsíců,
nájemné za užívání bytu bude hradit do zaplacení kupní ceny za byt.
3. pronájem služebního bytu v č.p. 821 p. Daně Veselé, správcové městského stadiónu, na dobu
určitou od 8.10.2001 do 31.12.2002. Nebude uplatněno U RMP č. 322/6 ze dne 8.1.2001.

U 427 – RMP rozhodla:
1. oprava fasády domu č.p. 47 bude s ohledem na její havarijní stav neprodleně provedena.
2. zadat firmě TRIGAD Praha zpracování studie – zmapování současného stavu tepelných zdrojů
v majetku Města Planá a návrh variant jejich dalšího provozování. Práce na studii mohou začít
neprodleně s ohledem na časovou tíseň, souběžně bude upřesněna smlouva o dílo.
3. jako majitel poz.p.č. 1172 a 1107/1 v k.ú. Vysoké Sedliště dát souhlas k povolení stavby na
pozemcích.
4. zadat opravu studní v Kříženci a Vys. Sedlišti firmě Vonex Planá za cenu dle předložené
nabídky.

U 428 – RMP ukládá:
1. řediteli SMP zajistit realizaci opravy fasády domu č.p. 47 s ohledem na její havarijní stav. T:
ihned
2. řediteli SMP prověřit, kolik sklepů na uložení paliva je v domě č.p. 168 a jak jsou využívány. T:
ihned

Zápis o rozhodnutí jediného společníka Plánské lesy s.r.o.
Na jednání rady byla přítomna notářka p.dr. Marková, která pořídila notářský zápis
o rozhodnutí, které učinila Rada Města Planá při výkonu funkce valné hromady
podle § 132 obchodního zákoníku a podle § 102 odst. 2 písm.c) zákona č. 128/2000
Sb. Byl jmenován další jednatel starosta ing. Karel Vrzala a doplněn předmět
činnosti s.r.o. poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.

František Slabý
místostarosta

ing. Karel Vrzala
starosta

