Usnesení
z 99.jednání Rady města Planá konaného dne 30.8.2006
U 423 – RMP bere na vědomí:
1. informace ředitele Plánských lesů (hospodářské výsledky, vyšší náklady – oslava 400
let lesa, demolice objektu, úprava lesních cest, spory se správcem Lesů ČR o užívání
lesních cest, nutně potřebují nový traktor a auto pro hajného).
2. informace starosty (splněno U 422/2).
U 424 – RMP schválila:
1. na základě doporučení zmocněnců výši odměny řediteli Plánských lesů, s.r.o. za rok
2005.
2. příspěvek ve výši 45.000 Kč Plánským lesům, s.r.o. na úpravu lesních cest.
3. toto stanovisko k žádosti Jednoty Tachov o povolení vjezdu vozidel do 12 t do obytné
zóny: město Planá nebude měnit dopravní značení v prostoru náměstí Svobody a jeho
okolí instalované na základě projektové dokumentace a stanoviska DI PČR s cílem
vyloučit z těchto míst nákladní automobilovou dopravu.
4. zvýšení nájemného z nebytových prostor, které jsou majetkem města Planá, o 6,6 %
s platností od 1.1.2007.
5. postup ve věci nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 340.
6. majetkoprávní záležitosti:
6.1. pronájem pozemku, části st.p.č. 565 o výměře 4 m2 v k.ú. Planá u M.L.
p.Mamulové k umístění kotce kov. konstrukce pro psa. Nájem na dobu neurčitou,
roční nájemné 100 Kč.
6.2. přičlenění honebních pozemků v k.ú. Planá u M.L. a k.ú. Kříženec, podle příloh
k návrhu přípravného výboru ze dne 22.8.2006, honebnímu společenstvu Planá Výškov. Po registraci předloží honební společenstvo návrh dohody o přičlenění,
ve které bude sjednána výše úhrady za přičlenění pozemků.
6.3. přenechání p.p.č. 633/1, rybníka v k.ú. Zliv nad Mží podle nájemní smlouvy č.
227N06/31, do podnájmu p. za podmínek uvedené nájemní smlouvy.
6.4. záměr pronájmu pozemku, p.p.č. 250, vodní plochy o výměře 3183 m2 v k.ú.
Otín.
U 425 – RMP rozhodla:
1. rozšířit po dohodě se správcem stadionu rozsah jeho pracovních povinností o údržbu
ploch těsně přilehlých k plotu stadionu.
2. vyhovět žádosti p. Fraňkové o prodloužení smlouvy o nájmu bytu do 30.9.2006.
Pokud do 15.9.2006 uhradí dlužné nájemné, bude smlouva prodloužena do 31.8.2007.
3. dát Plánským službám, s.r.o. jako správci bytového fondu v majetku města Planá
souhlas s aplikací zákona č. 107/2006 Sb. na úpravu nájemného z bytů v období od
1.1.2007 do 1.1.2010.
4. změnit své usnesení č. 421/1.8 ze dne 22.8.2006. Doporučuje ZMP schválit prodej
pozemku, p.p.č. 250, vodní plochy o výměře 3183 m2 v k.ú. Otín u Plané, s tím, že
podmínky převodu budou sjednány ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která bude
uzavřena nejdříve tři měsíce od zveřejnění záměru prodeje.
U 426 – RMP doporučuje ZMP:
1. schválit půjčku ve výši 2.000.000 Kč Plánským lesům, s.r.o. na pořízení traktoru a
osobního automobilu, obvyklá výše úroku, splátky 400.000 Kč ročně.
ing. Karel Vrzala

starosta

