Usnesení
94.jednání Rady Města Planá konaného dne 23.5.2001

U 369 – RMP bere na vědomí:
1. zápis z předávací inventury na středisku pečovatelské služby – Poliklinika Planá.
2. informace starosty (jednání se zástupci ŘKC o pozemcích, na Úřadu vlády o DPS, prospekty
prům. zóny předány Czechinvestu, rozšířené vydání Plánského měsíčníku 6/2001).
3. opravu čísla usnesení 93.jednání RMP ze dne 14.5.2001 : část „RMP rozhodla“ bude mít číslo
367, část „RMP doporučuje“ bude mít číslo 368.
4. v usnesení č. 368/6 ze dne 14. 5. 2001 se opravuje chybně uvedené parcelní číslo 363/1 na
373/61.

U 370 - RMP schválila:
1. výměnu bytu mezi p. Václavem Burešem v č.p. 491 s p.Makrlíkem v č.p. 649, oba byty
v Plané. Obě nové nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. V případě, že město
bude potřebovat byt v č.p. 491 pro služební potřeby, nabídne p.Makrlíkovi náhradou byt 3+1.

U 371 – RMP rozhodla:
1. vyhlásit ihned výběrové řízení na obsazení místa pracovníka pro správu majetku Města Planá.
2. nevyhovět žádosti firmy Matsushita o zajištění nepřetržitého provozu mateřských škol
během letních prázdnin , protože ředitelky obou MŠ doložily, že rodiče nebudou mít
problémy se zajištěním dětí po dobu uzavření obou MŠ.

3. pronájmy tělocvičen základních škol a hřiště za město a počítačové učebny za SOU
Planá nebudou do podstatné změny podmínek vzájemně fakturovány. Týká se to již
školního roku 2000/2001. Podstatné změny v rozvrhu hodin oznámí ředitelé škol a
DDM Planá městu do 31.10. kalendářního roku.

372 – RMP doporučuje ZMP:
1. schválit peněžní dar obci Černošín, která utrpěla velké škody při živelní události dne 3.5.2001.
2. schválit výjimku ze zásad pro prodej nemovitostí ze dne 13. 12. 1994 v platném znění, pro
splatnost kupní ceny při prodeji domu čp. 16 manželům Bláhovým tak, že před podpisem
kupní smlouvy zastaví Město Planá předmětné nemovitosti ve prospěch KB Tachov, která po
podpisu kupní smlouvy provede plnění na účet Města Planá.
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