Usnesení
ze 34.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 6.9.2006
U 110 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 33.jednání ZMP.
2. informaci o hospodaření města a jím zřízených organizací ke 30.6.2006.

U 111 – ZMP schválilo:
1. program jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Jiřího Kučeru a p.ing.Pavla Nutila.
2. třetí změny rozpočtu Města Planá na rok 2006, příjmy i výdaje ve výši 106.700.000 Kč.
3. majetkoprávní záležitosti:

3.1. bezúplatné nabytí pozemku-p.p.č. 386/1, část o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Planá
u M.L.- od PF ČR pro bytovou výstavbu.
3.2. bezúplatné nabytí pozemku - p.p.č. 386/1, část o výměře cca 200 m2 v k.ú. Planá
u M.L.- na které je stavba místní komunikace ve vlastnictví Města Planá, od PF
ČR..
3.3. úplatný převod pozemků - p.p.č. 2105/1o výměře 1264 m2, p.p.č. 2105/6 o
výměře 65 m2, p.p.č. 2105/7 o výměře 1197 m2 v k.ú. Planá u M.L.- od PF ČR.
3.4. převod pozemků od PF ČR - p.p.č. 1549/1 o výměře 1311 m2 a p.p.č. 1549/3 o
výměře 241 m2 v k.ú. Planá u M.L.- za kupní cenu 38.150 Kč.
3.5. opravu znění usnesení č. ZMP č. 109/1.1 ze dne 7.6.2006: v posledním řádku se
chybně uvedená částka 250.000 Kč opravuje na správnou 215.000 Kč.
3.6. změnu usnesení č. 75/5 a) ze dne 9.3.2005 takto: a) jako první etapa pro realizaci
inženýrských sítí v lokalitě IBV Planá sever se stanovuje lokalita pro 31 pozemků
podle GP č. 1529-575/2005.
3.7. poskytnutí půjčky Plánským lesům,s.r.o. ve výši 2 mil. Kč na zakoupení traktoru a
osobního automobilu, bezúročně, na dobu 5 let.
3.8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 1 v domě
čp. 840 v Bohušově ulici s p. Pajdrmanovou na základě smlouvy o převodu práv a
povinností mezi p. Plaszem a p. Pajdrmanovou ze dne 23.6.2006.
3.9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 4 v domě
čp. 841 v Bohušově ulici s p.Moravcsíkovou na základě smlouvy o převodu práv
a povinností mezi manželi Černými a p. Moravcsíkovou ze dne 19.7.2006.
3.10. návrh změny katastrální hranice mezi katastrálními územími Svahy a Zliv nad
Mží v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zliv nad Mží, podle podkladu
MZ, PÚ Tachov, ze dne 28.8.2006.
U 112 – ZMP rozhodlo:
1. o prodeji nemovitostí:
1.1. prodat byt č. 64/4 v domě čp. 64 ve Hřbitovní ulici jeho nájemcům za sjednanou
kupní cenu 437.522 Kč splatnou jednorázově.
1.2. prodat volný byt č. 768/1 v domě čp. 768 v Nádražní ulici manželům Peštovým za
nabídnutou kupní cenu ve výši 550.000 Kč splatnou do 15.12.2006. V případě, že
nebude kupní cenu v termínu uhrazena, bude k uzavření kupní smlouvy vyzvána
druhá žadatelka p. Suranovská za nabídnutou kupní cenu 460.000 Kč.
1.3. prodat pozemek - p.p.č. 538/44 o výměře 617 m2 v k.ú. Planá u M.L. p. Mertlovi
za kupní cenu 339.350 Kč splatnou při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.

1.4. prodat pozemek - p.p.č. 354 o výměře 1053 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
p.Folejtarovi, kupní cena 42.120 Kč je splatná před vkladem kupní smlouvy do
katastru nemovitostí.
1.5. prodat pozemek - p.p.č. 472/2 o výměře 890 m2 v k.ú. Týnec u Plané p.Pálovi,
kupní cena 35.600 Kč je splatná před vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
1.6. prodat pozemky - p.p.č. 321/1 o výměře 6853 m2, p.p.č. 392 o výměře 837 m2 a
p.p.č. 671/11o výměře 61066 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží – p. Meclovi, kupní
cena 275.000 Kč splatná do 31.12.2006.
1.7. zrušit usnesení č. 97/2.7.8 ze dne 14.12.2005.
1.8. vyhlásit záměr prodeje nemovitostí:
1.8.1. pozemku –část p.p.č. 1572/29 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Planá u M.L..
1.8.2. pozemku - p.p.č. 287/2 o výměře 492 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
1.8.3. pozemku – části p.p.č. 227/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
1.8.4. pozemku - p.p.č. 1592 o výměře 6246 m2 v k.ú. Týnec u Plané.
1.8.5. pozemku - p.p.č. 420/2 o výměře 2140 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
1.8.6. pozemku – p.p.č. 250, vodní plocha o výměře 3183 m2 v k.ú. Otín s tím, že
podmínky převodu budou sjednány ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která
bude uzavřena nejdříve tři měsíce od zveřejnění záměru prodeje.
1.9. neschválit prodej pozemků:
1.9.1. p.p.č. 686 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
1.9.2. p.p.č. 289 v k.ú. Vysoké Sedliště.
1.9.3. části st.p.č. 565 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.9.4. části p.p.č. 89/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.9.5. p.p.č. 1389, p.p.č. 1394, p.p.č. 1410, p.p.č. 1415, p.p.č. 1416, p.p.č. 1417, p.p.č.
1418, všechny v k.ú. Týnec u Plané.
1.9.6. části p.p.č. 1863/107 o výměře 21 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.9.7. části st.p.č. 46/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.9.8. částí p.p.č. 1550/6, 1550/7 a 1550/8 o celkové výměře cca 600 m2 v k.ú. Planá u
M.L.
ing. Karel Vrzala
starosta

