Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 22.1.2020
U 35 - Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ověřovatele zápisu MUDr. Václava Jungra a Jana Teplíka;
program 10. jednání ZMP;
prodej pozemků p.č. 1592 orná půda, 6246m2, p.č. 454/14 ost. plocha, 173m2 p.č.st.
60/2, zast. plocha, 137m2v k.ú. Týnec u Plané žadateli za cenu
93.460 Kč;
prodej pozemku p.č. 11/24, ostatní plocha, o výměře 109 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mží žadatelce za cenu 13189 Kč včetně DPH;
záměr prodeje p.č. 1252, zahrada, výměra 22 m2 a části pozemku p.č.1107/1, ostatní
plocha, o přibližné výměře 43m2v k.ú. Vysoké Sedliště;
záměr prodeje části pozemku p.č. 4051 a 4052 o výměře 25,6 m2 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní pro výstavbu řadové garáže;
prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad Mží o výměře 90 m2;
změnu jednacího řádu ZMP dle návrhu: článek III., bod 6 – vypustit místního tisku, dále
článek VIII, bod 9 – vypustit všichni členové ZMP;
zvýšení stávajících částek odměn neuvolněných členů ZMP o 10%, a to s účinností
ode dne přijetí tohoto usnesení;
smlouvu o spolupráci v sociální oblasti a o příspěvku na provoz DPS;
poskytnutí peněžitého příspěvku mimo základní kapitál společnosti Plánské lesy s.r.o.
ve výši 1,500 tis. Kč;
plán činnosti Finančního výboru ZMP pro I. pololetí roku 2020;
obnovení zvukového signálu pro svolávání hasičů.

U 36 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. připomínky občanů;
2. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
3. informace o plnění uložených úkolů.
U 37 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3716 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
Ověřovatelé:
MUDr. Václav Jungr, v. r.
Jan Teplík, v. r.
Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka
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.

