Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 28. 4. 2021

U 62 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu Mgr. Miroslava Pelána a p. Františka Kadlece;
2. program 19. jednání ZMP;
3. financování pořízení změny č. 2 územního plánu Planá;
4. III. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů 122 875,00 tis Kč
a výdajů ve výši 162 637,00 tis Kč;
5. účetní závěrku města Planá za rok 2020;
6. záměr prodeje pozemků p. č. st. 25/1, zastavěná plocha, zbořeniště, výměra 892 m2,
p. č. 35, ostatní plocha, neplodná půda, výměra 539 m2 v k. ú. Kříženec pro výstavbu
rodinného domu;
7. záměr prodeje pozemku p. č. 892, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 121 m2 v k. ú.
Pavlovice nad Mží;
8. prodej pozemku p. č. st. 118 v k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO za cenu 1.797,Kč;
9. prodej pozemku pozemek p. č. st. 108 v k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO za
cenu 3.432,- Kč;
10. prodej pozemku p. č. 292/1 v k. ú. Vysoké Sedliště ANONYMIZOVÁNO za cenu
111.936,- Kč;
11. prodej části pozemku p. č. 175/9, ostatní plocha, zeleň dle GP č. 2461-110/2021 p. č.
175/10 o výměře 27 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní společnosti Justina a. s. Planá,
IČO 264 09 127 za cenu 11.435,- Kč;
12. podání žádosti ke SPÚ o bezúplatný převod pozemku p. č. 565/2 v k. ú. Vížka;
13. uzavření dodatku ke smlouvě o BKS na pozemek p. č. 3426/30 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní spočívající v doplnění budoucí kupující ANONYMIZOVÁNO;
14. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku p. č. 297
o výměře 32 m2 pro město Planá a část pozemku p. č. 303 o výměře 10,8 m2 pro
vlastníka pozemku p. č. 297 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní za ceny platné v době
schválení záměru;
15. inventarizační zprávu za rok 2020;
16. podání žádosti o dotaci na pořízení nové CAS z programu GŘ HZS „Účelové investiční
dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí“.

U 63 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
2. informace o plnění uložených úkolů;
3. zprávu z kontroly KV.

U 64 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. o pořízení změny č. 2 územního plánu města Planá;
2. o tom, že pořizovatelem změny č. 2 územního plánu bude MěÚ Tachov;
3. o jmenování Ing. Pavla Nutila, jako určeného zastupitele, pro spolupráci
s pořizovatelem při změně č. 2 územního plánu, v souladu s § 47 odst. 1 stavebního
zákona;
4. odložit hlasování o zařazení do zadání změny č. 2 územního plánu pozemků dle přílohy
na příští jednání ZMP;
5. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2129, zahrada, v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní;
6. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 118/1, trvalý travní porost
v k. ú. Vížka.

Ověřovatelé:
 Mgr. Miroslav Pelán, v. r.
 František Kadlec, 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.

