Usnesení
ze 35.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 11.10.2006
U 113 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 34.jednání ZMP a o kontrole plnění uložených úkolů, všechny úkoly
byly splněny, žádné nepřecházejí do nového volebního období.
2. souhrnnou informaci o školských zařízeních v Plané k 1.9.2006.

U 114 – ZMP schválilo:
1. program 35.jednání a ověřovatele zápisu p.ing. Karla Čermáka a p. Františka Slabého.
2. čtvrté změny rozpočtu Města Planá na rok 2006, příjmy i výdaje ve výši 107.600.000 Kč, a
změnu závazných ukazatelů v hospodářské činnosti města a ZŠ náměstí Svobody v Plané.
3. půjčku Plánským službám, s.r.o. Planá, ve výši 1.000.000 Kč, bezúročně, splatná do 1 roku.
Půjčka bude použita na úhradu vyšších záloh na plyn v souvislosti s rekonstrukcí CZT
v Plzeňské ulici.
4. revokaci svého usnesení č. 109/2 ze dne 7.6.2006. Na opravu střechy kostela v Otíně bude
poskytnut příspěvek ve výši 6.000 Kč.
5. připojení Města Planá k ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon
státní správy obcím I. a II.typu a udělení plné moci p. JUDr. Martinu Kopeckému
k zastupování města v této záležitosti.
6. tyto majetkoprávní záležitosti:

6.1.úplatný převod 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. od PF ČR
za cenu podle znal. posudku ve výši 4.660 Kč.
6.2.odkoupení objektu regulační stanice na st.p.č. 1221, včetně pozemků - st.p.č. 1221
o výměře 80 m2 a p.p.č. 182/2 o výměře 403 m2 v k.ú. Planá u M.L., od ZČP a.s.,
za kupní cenu podle znal. posudku ve výši 175.000 Kč.
6.3.bezúplatné nabytí pozemku - p.p.č. 1349/16 o výměře 143 m2 v k.ú. Planá u M.L.
od Plzeňského kraje.
6.4.uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 13 v domě
čp.839 v Bohušově ulici s p.Bařákem na základě smlouvy o převodu práv a
povinností mezi p.Hrabákovou a p.Bařákem, ze dne 21.9.2006.
U 115 - ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat pozemek - p.p.č. 538/48 o výměře 668 m2 v k.ú. Planá u M.L., v zóně IBV
Planá – sever, určený pro výstavbu rodinného domu p. Bátovi za kupní cenu
367.400 Kč splatnou při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
1.2. neschválit směnu pozemků, st.p.č. 8/2 o výměře 48 m2 a p.p.č. 550/13 o výměře
142 m2 ve vlastnictví p.Viktory za pozemky Města Planá, st.p.č. 23 o výměře 54
m2, p.p.č. 550/2 o výměře 28 m2 a p.p.č. 550/1, část o výměře cca 200 m2,
všechny v k.ú. Vížka.
1.3. vyhlásit záměr prodeje:
1.3.1. pozemků - st.p.č. 23 o výměře 54 m2, p.p.č. 550/2 o výměře 28 m2 a p.p.č.
550/1, část o výměře cca 200 m2, v k.ú. Vížka, v intravilánu části obce.
1.3.2. pozemku - p.p.č. 369/12, část o výměře cca 400 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
1.4. nevyužít smluvního práva na odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemků
p.p.č. 1622/8, 1622/44, 1622/48 a 1622/52 v k.ú. Planá u M.L. společnosti Mako
Europe s.r.o. Plzeň, ze dne 15.4.2004. Vzalo na vědomí záměr společnosti prodat
část uvedených pozemků jiným společnostem.

2. Město Planá se zavazuje zajistit spolufinancování části projektu podávaného spolu s žádostí o
finanční podporu z Finančních mechanismů EHP/Norska místní akční skupinou Český Západ –
Místní partnerství, o.s. v celkové výši 1.245.152,65 Kč. Předmětná částka bude použita na
spolufinancování záchrany kostela Jména Panny Marie v Otíně na spolufinancování záchrany
kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti ve výši nejvýše 15 % oprávněných nákladů, po celou
dobu realizace.

Město Planá zajistí spolufinancování projektu v průběhu jeho realizace tak, aby v jeho
průběhu nedošlo vzhledem k plánovanému rozvržení zpětných plateb (refundací
nákladů) ze zdrojů Finančních mechanismů EHP/Norska a postupnému vzniku
nákladů k deficitu finančních prostředků.
V případě, že nebude poskytnuta zálohová platba z Finančních mechanismů
EHP/Norska, zajistí Město Planá předfinancování veškerých nákladů na záchranu výše
uvedených církevních památek.
Město Planá poskytne částku ve výši 1 % celkových nákladů na záchranu výše
zmíněných církevních památek na přípravu projektové žádosti, tj. částku 83.010.- Kč.
ing. Karel Vrzala
starosta

