Usnesení
z 29.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 25.1.2006
U 98 – ZMP bere na vědomí:
1. informace o práci Rady od 28.jednání ZMP.
2. výhled hospodaření města Planá na období 2006-2008.

U 99 – ZMP schválilo:
1. program 29.jednání a ověřovatele zápisu p. Marii Čápovou a p.Ladislava Červeňáka.
2. rozpočet Města Planá na rok 2006. Příjmy ve výši 78.000.000 Kč, výdaje ve výši 94.000.000
Kč, čerpání fondu rezerv ve výši 16.000.000 Kč. Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtů
příspěvkových organizací.
3. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 1/2006, o závazných částech územního plánu
sídelního útvaru Planá.
4. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 2/2006, požární řád Města Planá.
5. do funkce přísedící Okresního soudu v Tachově na volební období 2006-2010 paní Vlastu
Cibulkovou.
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 6 v domě čp. 842
v Bohušově ulici s V.Gavrylkem, na základě dohody o převodu práv a povinností k bytu ze dne
12.12.2005.

U 100 – ZMP rozhodlo:
1. o těchto majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat pozemky v zóně IBV Planá-sever pro výstavbu rodinných domů, kupní
cena splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, takto:
1.1.1. pozemek p.p.č. 538/38 o výměře 603 m2 v k.ú. Planá u M.L.
manželům Švarcbekovým za cenu 331.650 Kč.
1.1.2. pozemek p.p.č. 538/2 o výměře 907 m2 v k.ú. Planá u M.L. p. Hedrikovi a
p.Vašíčkové za cenu 498.850 Kč.
1.2. neprodat byt č. 2 v domě čp. 64 ve Hřbitovní ulici, Planá za nabídnutou kupní
cenu.
1.3. vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí:
1.3.1. pozemky, p.p.č 406/1 o výměře 252 m2 a část p.p.č. 538/24 o výměře cca
1.000 m2 v k.ú. Planá u M.L., za kupní cenu ve výši podle čl. IV odst. 2 zásad.
1.3.2. objekty stodol na st.p.č. 665 o výměře 256 m2 a st.p.č. 865 o výměře 153 m2
v k.ú. Planá u M.L. k přestavbě na byty, s tím, že uzavření příslušné smlouvy
bude podmíněno termínem dokončení přestavby.
1.4. neprodat pozemky, p.p.č 344/1, 352/3 a 3689, části o celkové výměře cca 850 m2
v k.ú. Planá u M.L., pro výstavbu 8 řadových RD, v rozsahu podle žádosti ze dne
17.1.2006 z důvodu, že výstavba je v rozporu se studií pro výstavbu centrálního
parku.
U 101 – ZMP ukládá:
1. Radě města Planá připravit návrh dalšího postupu v záměru prodeje volných bytů v čp. 496,
518 a 768. T: do 30.ZMP
ing. Karel Vrzala
starosta

