Usnesení z 24.zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.10.2013

U 87 – ZMP bere na vědomí:
1. připomínky pana Míky ohledně rekonstrukce komunikace v Zahradní ulici, paní
MUDr.Bartákové o problémových místech na místní komunikaci do Vysokého Sedliště a
paní ředitelky Kvasničkové o požadavku na možnost znepřístupnění dětského hřiště
v mateřské škole ve Smetanově ulici z důvodu narůstajícího vandalismu.
2. zprávu starostky o práci Rady Města Plané.
3. zprávu tajemnice o plnění uložených úkolů: 86/1 (architektonická soutěž - kino) a 86/2
(CAS) – výsledky budou projednávány v dnešním programu v bodech 7 a 15.
4. zprávu starostky o školách.
5. zprávu předsedy kontrolního výboru o kontrolní činnosti KV.
6. informaci vedoucí FO o emisi státních dluhopisů v listopadu 2013.
7. termín konání pracovní porady zastupitelstva dne 20.11.2013 v 17: 00 hod.
U 88 –ZMP schvaluje:
1. program podle předloženého návrhu a ověřovatele zápisu MUDr.Bartákovou a Ing.Nutila.
2. 5.rozpočtové opatření v roce 2013 s projednanými úpravami.
3. Majetkoprávní záležitosti
PRODEJ NEMOVITOSTÍ
3.1.prodej pozemku p.č. 16/6 v k.ú. Kříženec o výměře 341 m2 za cenu 53.300.Kč.
3.2.prodej bytu č. 1/421 v Zahradní ulici v bytovém domě označeném č.p. 421 a 422
situovaném na st.p.č 877 a 878v k.ú. Planá u Mariánských Lázní za cenu 350.000 Kč
.
ZÁMĚR PRODAT NEMOVITOSTI
3.3 záměr prodat části pozemku p.č. 784 v k.ú. Křínov.
3.4 záměr prodat byt č. 467/1 v bytovém domě č.p. 272 a 273 situovaném na st.p.č. 470/1
a 470/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
3.5 Záměr prodat byt č. 781/8 v bytovém domě č.p.781 situovaném na st.p.č. 1863 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní.
3.6 Záměr prodat pozemek p.č. 34/3 v k.ú. Otín u Plané.
4. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Planá a společností Silnice Nepomuk, jejímž
předmětem je Revitalizace Centrálního parku v Plané.
5. možnost odpuštění penále při splacení dluhu do 15.3.2014 pro dlužníky vedené Správou
domovního fondu .

U 89 - ZMP rozhodlo:
1. o námitce pana Teplíka k zápisu z 23.jednání ZMP, zápis bude opraven ve znění, které je
přílohou zápisu.
2. o vyškrtnutí údaje ,,opravy dle rady“ v textu 5.rozpočtových opatření upřesňující rezervy
neinvestiční.
3. o zařazení akce na zhotovení přívodu vody do koupaliště do rozpočtu investičních akcí
financovanou přesunem z akce ,,přivaděč Broumov“.
4. zadat zpracování projektu rekonstrukce kina vítěznému uchazeči z architektonické soutěže
podle předložené nabídky.
5. zařadit do rozpočtových opatření financování komplexní Revitalizaci centrálního parku ve
výši 4.245 tis. Kč nad již uvedenou částku v rozpočtu přesunem financí z akce ,,Náměstí“.
6. nevyužít emise státních dluhopisů v roce 2013 z důvodu plánovaného většího počtu
investičních akcí v roce 2014.
7. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1317/1 v k.ú. Týnec u Plané.
8. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1572/2 a 1572/18 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
9. snížit kupní cenu nemovitosti č.p. 54 na st.p.č 82 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní na
2.000.000 Kč.
10. koupit zemědělské objekty na st.p.č. 665 o výměře 256 m2 a st.p.č. 865 o výměře 153 m2 v
k.ú. Planá u M.L. včetně pozemků od prodávající za kupní cenu 100.000 Kč . Současně
s koupí bude zneplatněna dohoda o realizaci směnky z 1.6.2010.
11. o snížení kupní ceny domu čp. 124 a 125 na 2 .100 tis.Kč.
12. zadat přípravu podkladů pro výběrové řízení na správu a obnovu veřejného osvětlení.
13. vydat OZV 1/2013, kterou se ruší OZV 1/2010 o školských obvodech základních škol
zřízených městem.
14. o prominutí pohledávky ve výši pohledávky 45.569 Kč z důvodu marného pátrání po
majetku, bezvýslednosti exekučního řízení, povinná má příjmy v nezabavitelné výši.
15. o prominutí pohledávky ve výši pohledávky 25.537 Kč z důvodu zastavení exekuce
úmrtím povinného, kdy zůstavitel nezanechal žádný majetek.
16. revokovat U 85/2.
17. jednat o odstoupení od smlouvy s firmou Knězek uzavřenou na základě U 82/3 dohodou
z důvody navýšení ceny o více než 20%, tedy v rozporu se zákonem o VZ.
18. připravit podklady pro koupi nového vozidla pro hasiče.
U 90 – ZMP ukládá:
1. RMP přesunout správu hřbitova z ekonomické do hlavní činnosti města jako veřejnou
službu od 1.1.2014.
2. RMP uzavřít s Plánskými službami, s.r.o. mandátní smlouvu na správu hřbitova a
smuteční síně a dojednat smluvní podmínky.
Ověřovatelé:
MUDr. Zdeňka Bartáková v.r.
Ing. Pavel Nutil v.r.
Mgr. Martina Němečková v.r.
Starostka
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004
informujeme veřejnost, že usnesení ZMP a zápis z jednání jsou uveřejněny v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.( o ochraně osobních údajů) .

