Usnesení
z 15.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 25.6.2008
U 55 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 14.jednání ZMP.
2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů. Splněno U 54/1, bylo předloženo právní
posouzení smlouvy Města Planá s firmou Ekodepon dle U č. 43/1 z 6.2.2008. Dále bylo
splněno U 54/2 – vysvětlení záměru přemístit městskou knihovnu do čp. 56.
3. výroční zprávu o městské honitbě za rok 2007.
4. informaci zástupce Geodetické kanceláře Tachov o probíhajících komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Křínov a Zliv.
5. návrh plánu činnosti finančního výboru na 2.pololetí 2008.

U 56 – ZMP schválilo:
1. program 15.jednání ZMP a ověřovatele zápisu p.ing. Miroslava Křístka a p.Mgr. Stanislava
Kvasničku.
2. závěrečný účet Města Planá za rok 2007 včetně finančního vypořádání s výrokem „souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad“.
3. rozpočtové opatření č. 3/20008, příjmy i výdaje ve výši 91,54 mil. Kč.
4. zařazení Města Planá do územní působnosti Místní akční skupiny Český Západ- Místní
partnerství a prohlašuje, že se jeho zástupci seznámili s obsahem Integrované rozvojové
strategie území MAS pro období 2007-2013.
5. majetkoprávní záležitosti:

5.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 5 v domě
čp.
841 v Bohušově ulici, s manželi Dezortovými na základě smlouvy o
převodu práv a povinností ze dne 28.5.2008.
5.2. směnu pozemků v k.ú Pavlovice nad Mží, p.p.č. 246/1,výměra 2562 m2, p.p.č.
251/1, výměra 662 m2 a p.p.č. 835, výměra 49 m2 ve vlastnictví Města Planá,
za pozemky p.p.č. 248/2,výměra 2764 m2 a p.p.č. 248/3, 27 m2, ve vlastnictví
p.Plaňanského. Rozdíl výměr je 482 m2 v neprospěch Města Planá. Výše úhrady
rozdílu výměr činí 4.820 Kč.
5.3. bezúplatné nabytí staveb chodníků na p.p.č. 1572/49 (pozemek 155 m2 je Města
Planá) a p.p.č. 3602/22 (pozemek 357 m2 je Plzeň.kraje, SÚS Stříbro) v k.ú.
Planá u M.L., od Tesco Stores ČR, a.s.
U 57 – ZMP rozhodlo:
1. že se bude jako partner Plzeňského kraje podílet na realizaci projektu „Krok do života“
navazujícího na ukončený projekt „Šance pro budoucnost“. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy o partnerství
2. nevydat kladné stanovisko k záměru firmy PROFIT ENERGO vybudovat v k.ú. Vížka
fotovoltaickou elektrárnu.
3. v majetkoprávních záležitostech:

3.1. prodat:
3.1.1. p.Kučerovi ml. pozemek - p.p.č. 538/67 o výměře 1179 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
kupní cena pozemku činí 648.450 Kč, je splatná při podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě.
3.1.2. manželům Úlovcovým pozemek - p.p.č. 308/6, výměra 335 m2, k.ú. Vysoké
Sedliště, kupní cena pozemku činí 13.400 Kč je splatná před podáním návrhu na
vklad práva do KN.
3.2. vyhlásit záměr prodeje:
3.2.1. pozemku-části p.p.č. 457/1, výměra cca 250 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží.

3.2.2. pozemku - části p.p.č. 831/1, výměra cca 250 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, po
zápisu p.p.č. 831/1 na LV Města Planá.
U 58 – ZMP ukládá:
1. starostovi iniciovat schůzku zástupců firmy TENZA Brno s těmi vlastníky domů, kteří dosud
neuzavřeli smlouvy o odběru tepla. T: co nejdříve
Ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 15. jednání Zastupitelstva města Planá

Připravuje se

