Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 23.10.2019
U 28 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu MUDr. Jaromila Mareše a Bc. Jan Veselého.
2. nově navržený program jednání,
3. VI. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů 128 400,00 tis Kč a výdajů ve výši
135 000,00 tis Kč,
4. smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi městem Planá a
společností Plánské lesy, s.r.o.,
5. záměr prodeje pozemku p.č. 3765/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, pro výstavbu
rodinného domu cena 300,-/m2,
6. prodej pozemku p. č. 1698/9 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní žadatelce za nabídnutou
cenu 440.000,- Kč,
7. prodej pozemku p.č. 52/4 v k.ú. Svahy o výměře 1.204 m2 s věcným břemenem pro
umístění zemního vedení NN pro město Planá, úplatným 100,-/mb, žadatelce za
cenu 145.684 Kč,
8. bezúplatné nabytí pozemků p.č.st. 574/1 a 874/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní od
Plzeňského kraje,
9. bezúplatný převod pozemků p.č.st. 253/3, 253/4, 256, 640/2, 640/3, 640/7, p.č. 3909,
3918, 3991/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní Plzeňskému kraji,
10. úpravu žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 762/2 a 1635 v k.ú. Týnec u Plané
adresované ke SPÚ, spočívající ve zmenšení - výměry pozemku p.č. 762/2,
11. schvaluje podání žádosti ke SPÚ o bezúplatný převod pozemků p.č. st. 10 a p.č. 820,
822 v k.ú. Pavlovice nad Mží,
12. aktualizaci Zásad pro poskytování příspěvků na stavební úpravy a obnovu nemovitostí
v Městské památkové zóně v Plané ve smyslu zvýšení příspěvku z 10 000,- Kč na
20 000,- Kč pro každý uvedený konkrétní účel, a to s okamžitou účinností,
13. člena kontrolního výboru ZMP pana Václava Packana,
14. úkol pro Kontrolní výbor ZMP, prověřit přípravu a průběh akce přístavba požární
zbrojnice Planá, s termínem do 30.6.2020.

U 29 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

připomínky občanů,
zprávu starostky o práci Rady města Planá,
informace o plnění uložených úkolů,
zprávu starostky o školství v Plané.

U 30 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3506/1 a části pozemku p.č. 3505/6 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní,
2. o tom, že Osadní výbor ve Zlivi bude mít 5 členů a o jeho členském složení od 1. 1.
2020 dle návrhu Osadního výboru Zliv.

U 31 - Zastupitelstvo ukládá:
1. RMP řešit body 2 – 5 návrhů Osadního výboru Zliv.

Ověřovatelé:
MUDr. Jaromil Mareš, v.r.
Bc. Jan Veselý, v.r.
Mgr. Martina Němečková, starostka, v.r.

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení ZMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů tak, jak ukládá nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění.

