Usnesení
ze 27.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 2.11.2005
U 91 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 26.jednání ZMP.
2. souhrnnou informaci o školských zařízeních v Plané k 1.9.2005.
3. jako vlastník dvou bytů v domě čp. 651 záměr Společenství vlastníků využít na financování
rekonstrukce kotelny úvěr ve výši 150.000 Kč od Raiffeisen Bank.
4. dopis p. Vostřeze obsahující připomínky ke stavu domu čp. 490 a jeho okolí a podmínkám
prodeje bytů.
5. žádost manželů Koldových o prodej nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 741.

U 92 – ZMP schválilo:
1. program 27.jednání a ověřovatele zápisu p. ing. Sedláčka a p.RSDr. Švarcbeka.
2. čtvrté změny rozpočtu Města Planá na rok 2005, příjmy i výdaje ve výši 99.400.000 Kč.
3. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 2/2005 – Požární řád města Planá.
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 1 v domě čp. 842
v Bohušově ulici na základě uzavřené smlouvy o převodu práv a povinností.
5. v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, převzetí
ručitelského závazku v rozsahu 2/9 k úvěru, který poskytne Raiffeisen Bank Planá
Společenství vlastníků čp. 651 v Plané ve výši 150.000 Kč na plynofikaci kotelny.
6. opravu usnesení č. 72/1.7 ze dne 2.2.2005: číslo parcely 332/11 se nahrazuje číslem 2880/35,
ostatní údaje usnesení se nemění.

U 93 – ZMP rozhodlo:
1. o těchto majetkoprávních záležitostech:
1.1. neprodat dům čp. 741 se st.p.č. 415/2 v k.ú. Planá u M.L. za nabídnutou cenu.
1.2. prodat rodinný dům čp. 11 se st.p.č. 47 o výměře 77 m2 v k.ú. Týnec u Plané p.
Opavové za nabídnutou cenu 390.000 Kč splatnou před podáním návrhu na vklad
do KN. Zároveň ruší své usnesení č. 87/3 ze dne 29.6.2005.
1.3. prodat pozemek - p.p.č. 1585/5 o výměře 10.754 m2 v k.ú. Planá u M.L. žadateli
KOMPETENCE & TERRAPLAN, vývojová společnost s.r.o., Cheb za
nabídnutou cenu Kč 651/m2 k účelu výstavby nákupního centra a ukládá RMP
stanovit podmínky smlouvy o smlouvě budoucí obsahující pojištění rizik
vyplývajících z nedodržení smlouvy ze strany kupujícího.
1.4. prodat pozemek - p.p.č. 244/3 o výměře 649 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží p.
Brožíkovi za cenu 25.960 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
1.5. vyhlásit záměr prodeje pozemku- p.p.č. 283 o výměře 389 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.6. vyhlásit záměr prodeje pozemku - st.p.č. 19/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Vysoké
Sedliště.
1.7. vyhlásit záměr bezúplatného převodu pozemků - p.p.č. 1531 o výměře 4982 m2
v k.ú. Týnec u Plané a st.p.č. 2020 o výměře 26 m2 v k.ú. Planá u M.L.
Plzeňskému kraji s podmínkou, že Plzeňský kraj převede bezúplatně Městu Planá
pozemek - p.p.č. 3535 o výměře 4374 m2 v k.ú. Planá u M.L..
1.8. nevyhovět žádosti o prodej pozemku – části p.p.č. 265/2 v k.ú. Planá u M.L., který
je určený ÚP ke stavbě komunikace.
U 94 – ZMP ukládá:
1. RMP splnit U 93/3 - stanovit podmínky smlouvy o smlouvě budoucí obsahující pojištění rizik
vyplývajících z nedodržení smlouvy ze strany kupujícího – do 30.11.2005.

ing. Karel Vrzala
starosta

