Usnesení
ze 33.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 7.6.2006
U 107 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 32.jednání ZMP.
2. zprávu mysliveckého hospodáře o činnosti městské honitby za rok 2005.
3. pozvání ředitele Plánských lesů na oslavu historické události – před 400 lety plánští měšťané
darovali svému městu les na Jalovém dvoře.

U 108 – ZMP schválilo:
1. program jednání a ověřovatele zápisu p.ing. Sedláčka a p.Švarcbeka.
2. druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2006 – příjmy i výdaje ve výši 106.180.000 Kč – a
změny závazných ukazatelů ZŠ Na Valech a MŠ Planá.
3. ve volebním období 2006-2010 bude mít Zastupitelstvo města Planá 15 členů.
4. majetkoprávní záležitosti:

4.1. změnu usnesení ZMP č. 97/2.7.4 ze dne 14.12.2005: pozemek pro stavbu RD
manželů Brabcových je p.p.č. 422/11 o výměře 652 m2 a p.p.č. 422/12 o výměře
617 m2, celková kupní cena činí 697.950 Kč.
4.2. bezúplatný převod pozemků - st.p.č. 2020 o výměře 26 m2, p.p.č. 3426/7 o
výměře 50 m2 v k.ú. Planá u M.L. a p.p.č. 1531 o výměře 4982 m2 v k.ú. Týnec u
Plané – Plzeňskému kraji.
4.3. dodatek smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 20.10.2003
s A.Gergelovou a M. Mannovou, upravující bod II. a bod VIII (pozemky prvního
směnitele jsou p.p.č. 3891/28 o výměře 120 m2, p.p.č. 1589/11 o výměře 116 m2,
p.p.č. 1602/3 o výměře 27 m2, p.p.č. 1622/69 o výměře 193 m2, st.p.č. 201/2 o
výměře 136 m2. Pozemek druhého směnitele je p.p.č. 538/45 o výměře 630 m2).
Cenové vyrovnání ve prospěch Města Planá činí 20.900 Kč. Podmínky směny
podle usnes. ZMP č. 75/5 ze dne 9.3.2005 a č. 80/2.8 ze dne 20.4.2005
4.4. bezúplatné nabytí pozemku -p.p.č. 3535 o výměře 4374 m2 v k.ú. Planá u
M.L., od Plzeňského kraje.
4.5. bezúplatné nabytí pozemků - části p.p.č. 1698/2 o výměře 5000 m2, části p.p.č.
3760/1 o výměře 8000 m2, p.p.č. 3765/1 o výměře 2692 m2, p.p.č. 3765/2 o
výměře 1252 m2 a p.p.č. 3766/3 o výměře 1053 m2 v k.ú. Planá u M.L.- od PF
ČR.
5. znění smlouvy o dílo „přestavba výtopny v Plzeňské ulici na spalování biomasy“ uzavřené
s firmou TENZA, a.s.

U 109 – ZMP rozhodlo:
1. o prodeji nemovitostí:
1.1. prodat volný byt č. 1 v domě čp. 496 v Železničářské ulici p. Dolečkovi za
nabídnutou cenu 320.000 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
V případě, že jmenovaný od své nabídky odstoupí, bude byt prodán p. Malátovi
za nabídnutou cenu 250.000 Kč splatnou do 1.10.2006.
1.2. neprodat volný byt č. 1 v domě čp. 768 v Nádražní ulici za nabídnutou cenu.
1.3. prodat volný byt č. 2 v domě čp. 64 ve Hřbitovní ulici p. Dusilovi za nabídnutou
cenu 151.000 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN. V případě, že
jmenovaný od své nabídky odstoupí, bude byt prodán zájemci dle pořadí – 2.
p.Jedlička, nabídnutá cena 72.602 Kč splatná před vkladem kupní smlouvy do
KN, 3. p. Horváth, nabídnutá kupní cena 90.000 Kč měsíčními splátkami ve výši

5.000 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN. Kupní smlouva bude
uzavřena bez ohledu na prodej dalších bytů v domě.
1.4. prodat pozemek, p.p.č. 538/31 o výměře 710 m2 v k.ú. Planá u M.L. p. Žákovi,
kupní cena 390.500 Kč, splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
1.5. prodat pozemek, p.p.č. 422/10 o výměře 652 m2 v k.ú. Planá u M.L. p.
Kadlecové, kupní cena 358.600 Kč, splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
1.6. prodat pozemek - poz.p.č. 173 o výměře 2388 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště p.
Babkovi, kupní cena 15.000 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.7. prodat pozemek - poz.p.č. 368/10 o výměře 3667 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží p.
Zadákovi, kupní cena 154.840 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.8. prodat pozemky - poz.p.č. 1292/7 o výměře 12 m2 a zastavěné plochy st.p.č. 81/4
o výměře 12 m2, st.p.č. 81/2 o výměře 79 m2, st.p.č. 58/7 o výměře 20 m2 a
st.p.č. 58/10 o výměře 46 m2, v k.ú. Otín u Plané p. Šuranskému, kupní
cena 6.760 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.9. odložit projednání žádostí o koupi pozemků - poz.p.č. 321/1 o výměře 6853 m2,
p.p.č. 392 o výměře 837 m2 a p.p.č. 671/11 o výměře 61066 m2 v k.ú. Pavlovice
nad Mží na 34.jednání ZMP. Pokud žadatelé nepředloží dohodu o společném
postupu, budou vyzváni k předložení nabídky kupní ceny obálkovou metodou.
Minimální nabídka kupní ceny je 275.000 Kč.
1.10. vyhlásit záměr prodeje:
1.10.1. pozemků - p.p.č. 302, o výměře 4640 m2 a p.p.č. 484/1 o výměře 3173 m2
v k.ú. Vysoké Sedliště, při zajištění nezbytných přístupů k sousedním
nemovitostem a ochranného pásma vodního zdroje.
1.10.2. pozemku - poz.p.č. 354 o výměře 1053 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
1.10.3. pozemku - poz.p.č. 472/2 o výměře 890 m2 v k.ú. Týnec u Plané.
2. poskytnout Římskokatolické církvi v Plané dotaci z fondu památek ve výši 10.000 Kč, která
bude použita jako povinný podíl vlastníka k účelové dotaci z Havarijního fondu MK ČR
(100.000 Kč) na nezbytné opravy kostela v Otíně.
ing. Karel Vrzala
starosta

