Usnesení
ze 2.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.12.2006
U 6 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 1.jednání ZMP.
U 7 – ZMP schválilo:
1. program 2.jednání a ověřovatele zápisu p. ing. Miroslava Křístka a p. Mgr. Stanislava
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kvasničku.
jednací řád pro jednání ZMP ve volebním období 2006-2010.
páté změny rozpočtu Města Planá na rok 2006, příjmy i výdaje ve výši 115.250.000 Kč, a
změny závazných ukazatelů rozpočtu MŠ Planá, ZŠ náměstí Svobody a ZŠ Na Valech.
zásady rozpočtového provizória Města Planá, podle kterého bude město hospodařit do
schválení řádného rozpočtu na rok 2007.
měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZMP dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
ve znění pozdějších úprav takto: člen RMP 1.430 Kč, předseda výboru nebo komise rady
1.130 Kč, člen ZMP bez funkce 340 Kč. Odměny se poskytují členům ZMP od 8.11.2006, za
ostatní funkce ode dne zvolení do funkce. V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží
odměna za funkci, za kterou přísluší nejvyšší odměna. Odměny nenáleží v případě nečinnosti
člena ZMP, výborů či komisí.
opravu chybného znění usnesení č.106.2.7 ze dne 26.4.2006: předmětem usnesení je byt č.
490/1.
tyto majetkoprávní záležitosti:

7.1. koupi pozemků - p.p.č. p.p.č. 2105/1 o výměře 1264 m2, p.p.č. 2105/6 o výměře
65 m2 a p.p.č. 2105/7 o výměře 1197 m2, v k.ú. Planá u M.L. za kupní cenu Kč
30.590 Kč a zároveň mění usnesení č. 114.6.1 ze dne 11.10.2006.
7.2. bezúplatné nabytí nemovitostí - silnice I. třídy I/21 v úseku km 13,07 až km
14,80, včetně příslušných pozemků a věcných břemen, po jejím vyřazení ze sítě
silnic, podle návrhu smlouvy o budoucí darovací smlouvě s ŘSD Praha, pokud
dárce ŘSD Praha před předáním zajistí odfrézování stávajícího a položení nového
povrchu předávané komunikace v celé její ploše.
7.3. podle § 84 odst. 2, pís. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
návrh na změny hranic katastrálních území uvnitř obce v rámci pozemkových
úprav v k.ú. Křínov a v k.ú. Zliv nad Mží, podle návrhu MZ, PÚ Tachov, ze dne
23.11.2006 a 27.11.2006.
7.4. podle § 84 odst. 2, pís. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
dohodu o změně hranice Města Planá s Obcí Lestkov v rámci pozemkových
úprav v k.ú. Křínov, podle návrhu MZ, PÚ Tachov, ze dne 23.11.2006.
7.5. bezúplatné převzetí pozemků, části p.p.č. 1682/15 a p.p.č. 1682/26 o celkové
výměře cca 2000 m2 v k.ú. Planá u Mar.Lázní, které jsou určeny pro náhradní
výsadbu za vzrostlé porosty odstraněné v souvislosti s přeložkou silnice I/21, od
PF ČR do vlastnictví Města Planá.
7.6. změnu podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené s Kompetence &
Terraplan, s.r.o., dne 21.12.2005. Předmětem převodu bude část p.p.č. 1585/5 o
výměře cca 6.500 m2 podle GP, který zajistí budoucí kupující, za kupní cenu Kč
651 /m2. Sjednané zřízení věcného břemene ve prospěch budoucího
prodávajícího bude rozšířeno o přístup na zbývající část p.p.č. 1585/5, po
zpevněných plochách, které zřídí na převáděné části p.p.č. 1585/5 budoucí
kupující. Budoucí kupující převezme do trvalé bezúplatné péče část nepřevedené
p.p.č. 1585/5, která tvoří biokoridor ÚSES.

7.7. přijetí daru ve výši 100.000 Kč od firmy SEVEN STARS Casinos a.s. na kulturní
účely – společné oslavy příchodu nového roku na plánském náměstí.
U 8 – ZMP rozhodlo:
1. členům ZMP, výborů a komisí rady budou při plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce
poskytovány cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených platným právním
předpisem.
2. Město Planá vstoupí do obecně prospěšné společnosti Geopark Geoloci, který je součástí
Česko-bavorského parku na území Plzeňského kraje, a uhradí vstupní vklad ve výši Kč 7 za 1
obyvatele.
3. v majetkoprávních záležitostech:

3.1. prodat p.Volákovi pozemek - p.p.č. 1860/86 o výměře 361 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena 86.640 Kč splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
3.2. prodat p. Bačovi pozemek - p.p.č. 287/2 o výměře 492 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště,
kupní cena 19.680 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
3.3. prodat p. Meclovi pozemek - p.p.č. 420/2 o výměře 2140 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mží, kupní cena 85.600 Kč splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
3.4. prodat p. Bardonové pozemek - p.p.č. 227/25 o výměře 200 m2 v k.ú. Zliv nad
Mží, kupní cena 20.000 Kč splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
3.5. prodat p. Votavové pozemek - p.p.č. 538/54 o výměře 1095 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena 602.250 Kč splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
3.6. prodat p. Hlaváčkové byt č. 64/1 v domě čp. 64 ve Hřbitovní ulici, sjednaná kupní
cena podle její splatnosti činí 275.200 Kč, doba splatnosti kupní ceny je čtyři
roky.
3.7. uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej bytu č. 842/8 v Bohušově
ulici p. Svěchotové na základě převodu práv a povinností ze smlouvy o
investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě mezi p.Stodolovou a p.
Svěchotovou.
3.8. stanovit na základě nabídky žadatele p. Babky ze dne 5.12.2006 kupní cenu
pozemků p.p.č 302 a 484/1 v k.ú. Vysoké Sedliště částkou Kč 10/m2 a kupní
cenu vzrostlých porostů na převáděných pozemcích výjimkou ze zásad částkou
Kč 80.000. Z prodeje je vyloučena severní část poz.p.č. 302 o výměře cca 1.100
m2.
3.9. vyhlásit záměr prodeje:
3.9.1. pozemku - p.p.č. 159/8 o výměře 12935 m2 v k.ú. Kříženec.
3.9.2. pozemku - části p.p.č. 1553/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Planá u M.L.
U 9 – ZMP zvolilo:
1. do funkce předsedy kontrolního výboru p. Mgr. Stanislava Kvasničku.
2. do funkce předsedy finančního výboru p. Jana Teplíka.
ing. Karel Vrzala
starosta

