Usnesení
z 57.jednání Rady města Planá konaného dne 1.7.2009
U 254 – RMP bere na vědomí:
1. informaci vedoucí MěKS o uzavřených smlouvách na užívání nebytových prostor.
2. informaci OSMI k akci MAS „Vršky“.
3. záměr nemocnice v Plané získat od Města Planá budovu čp. 91 a vybudovat v ní byty
pro lékaře nemocnice. K tomu si obě strany pořídí odhad nemovitosti.
4. informaci FO o jednání se správcem cenných papírů.
5. informaci místostarosty – stížnost SV čp. 465/6.
6. informace starosty (jednání na VSO ohl. vodojemu, lavičky do parku Plzeňská).
7. že rozhodnutím Krajského soudu v Plzni byla přiznána odměna pro zástupce města ve
věřitelském výboru a to z konkurzní podstaty Nemocnice Planá.
8. informaci o výsledku projednání možnosti vykoupení pozemků, p.p.č. 344/10 o
výměře 322 m2, p.p.č. 344/7 o výměře 443 m2 a č. 344/8 o výměře 551 m2 v k. ú.
Planá u M.L., v souvislosti s výstavbou centrálního městského parku v Plané. Jelikož
vlastník p.p.č 344/7 s jeho prodejem nesouhlasí, nebude Město Planá při další přípravě
výstavby parku o odkoupení ostatních dvou pozemků uvažovat.
U 255 – RMP schválila:
1. výjimku v počtu dětí MŠ Planá.
2. harmonogram realizace opatření doporučených auditem předložený na 54.RMP.
3. Plán financování a realizace obnovy vodovodní a kanalizační sítě a úhradu za jeho
pořízení ve výši 9.000 Kč z rozpočtu MH.
4. kácení zeleně kolem koupaliště v rozsahu předloženého návrhu.
5. majetkoprávní záležitosti:
5.1. pronájem pozemku, části p.p.č. 2106/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Planá u M.L.
Jerzymu Szirmovi za účelem zřízení zahrady. Nájem na dobu neurčitou, roční
nájemné 800 Kč.
5.2. zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pro oprávněného Telefónica O2
Czech Republic, a.s., na pozemcích Města Planá p.p.č. 1622/56 a p.p.č. 1622/36
v k.ú. Planá u M.L., v rozsahu podle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě, za
jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč 500 bez DPH.
U 256 – RMP rozhodla:
1. využít nabídky KČT k instalaci 3 turistických tabulí, konečná cena za všechny 3 je
16.500 Kč, z rozpočtu MH.
2. zrušit v usnesení č. 219/2 text v závorce. Cena čipu ke vstupu na dětské hřiště v areálu
MŠ Smetanova je 250 Kč. MŠ bude hřiště provozovat v hlavní činnosti.
3. zadat Komunitnímu centru zpracování projektu revitalizace prostoru kolem sv.Anny a
podání žádosti do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3.
4. v majetkoprávních záležitostech:
4.1. dát souhlas vlastníka k vedení kanalizační přípojky přes pozemek č. 2242/1 v k.ú.
Svahy.
4.2. podat žádost k SÚS Stříbro o bezúplatný převod pozemků v lokalitě staveniště RD
Planá – sever, zastavěných místní komunikací ve vlastnictví Města Planá, p.p.č.
3426/15 o výměře 1 m2, p.p.č. 3671/27 o výměře 221 m2, p.p.č. 3671/29 o
výměře 11 m2 a p.p.č. 3671/30 o výměře 59 m2, spolu se zbytkovým pozemkem
p.p.č. 3671/26 o výměře 319 m2, v k.ú. Planá u M.L.

4.3. vyhlásit záměr pronájmu budovy čp.91 včetně st.p. č. 423 v k.ú. Planá u M.L.
5. o pořadí, v jakém budou nabídnuty byty č. 3/55 a 1/811 zájemcům splňujícím
stanovené podmínky.
6. že budou odstraněny mantinely a konstrukce ohrazení asfaltové plochy u „sokolovny“
v ul. Revoluční.
U 257 – RMP doporučuje ZMP:
1. schválit příspěvek ve výši 150.000 Kč Poliklinice Tachov za LSPP v roce 2008.
2. schválit odkoupení lesního pozemku, p.p.č. 644/6 o výměře 5.270 m2 v k.ú. Otín u
Plané za kupní cenu v maximální výši 50.000 Kč.
U 258 – RMP ukládá:
1. správnímu odboru prověřit vlastnické vztahy k pozemkům na trase plánované nové
cesty přes koleje ke sv.Anně. T: co nejdříve
2. vedoucí MěKS připravit návrh podmínek pronájmu nebytových prostor v domě čp.
124. T: na 58.R
3. vedoucí MěKS prověřit stav vývěsních tabulí a zajistit jejich opravu. T: ihned
4. odboru správy majetku předložit návrh opravy chodníku na náměstí Svobody od kašny
směrem k poště. T: na 59.R
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