Usnesení
ze 26.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 14.9.2005
U 88 – ZMP bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo Města Planá bere na vědomí obsah Smlouvy o úvěru č. 2635/05/LCD uzavřené

2.
3.
4.
5.

mezi SOČ Černošín a Českou spořitelnou a.s. a výslovně souhlasí s výší poskytovaného úvěru,
dobou splatnosti úvěru a poskytnutím zajištění v souladu se zmíněnou Smlouvou o úvěru.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že dříve uzavřená a projednávaná smlouva č. 468/05 LCD
mezi SOČ Černošín a Českou spořitelnou a.s. pozbyla platnosti dnem 30.6.2005.
zprávu o práci Rady od 25.jednání ZMP a kontrole plnění uložených úkolů .
zprávu o hospodaření Města Planá a jím zřízených organizací a zprávu k účtu hospodářské
činnosti Města Planá za 1.pololetí 2005.
dopis manželů Vostřezových týkající se stavu domu čp. 490 a jeho okolí.
informaci místostarosty o vyřízení reklamací na úroveň služeb poskytovaných Plánskými
službami nájemcům prostor na poliklinice.

U 89 – ZMP schvaluje:
1. program 26.jednání a ověřovatele zápisu p. Sádlíkovou a p.ing. Nutila.
2. dodatek č. 3 zřizovací listiny Mateřské školy Planá, Havlíčkova a úplné znění této zřizovací
listiny s platností ke dni 14.9.2005.
3. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody
základních škol v Plané.
4. tyto majetkoprávní záležitosti:

4.1.koupi pozemku - p.p.č. 1174 o výměře 12 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště od p.Ludmily
Stehlíkové za kupní cenu 780 Kč.
4.2. bezúplatný převod pozemku - p.p.č. 1550/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Planá u M.L.
od MV ČR.
4.3. budoucí bezúplatný převod lávky pro pěší a cyklisty v km cca 414,810 trati Planá
- Cheb od investora stavby „Optimalizace trati Planá – Cheb“.
4.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej bytu č. 2 v domě
čp. 822 v Bohušově ulici s Robertem Jakubčem, na základě uzavřené smlouvy o
převodu práv a povinností mezi Richardem Brümmerem a Robertem Jakubčem ze
dne 31.5.2005.
5. třetí změny rozpočtu Města Planá na rok 2005, příjmy i výdaje ve výši 97.885.000 Kč.
6. změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ, náměstí Svobody a ZŠ Na
Valech.
7. přijetí daru – 30.000 Kč od firmy STORA ENSO na sportovní akce města.
8. změnu zásad pro prodej bytů ve vlastnictví Města Planá ze dne 11.4.1995, v platném znění,
takto:

v čl. III se doplňuje odstavec 5 ve znění: Pokud dojde současně k prodeji všech bytů
v budově, které byly nabídnuty k prodeji, sníží se kupní ceny bytů o 10 %.
a odstavec 6 ve znění: Pokud se kupující zaváže k úhradě celé kupní ceny před
vkladem práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí, sníží se kupní cena bytu
o 10 %.
U 90 – ZMP rozhodlo:
1. neuzavírat v současné době smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy s obcemi, které o uzavření smlouvy na základě školského zákona č. 561/2004 Sb.
požádají. Těmto obcím vydá Město Planá prohlášení o zajištění plnění povinné školní
docházky pro žáky s místem trvalého pobytu na jejich území v příslušné základní škole, jejímž

zřizovatelem je Město Planá, za podmínek stávajících uzavřených dohod o úhradě
neinvestičních nákladů spojených s plněním povinné školní docházky.
2. poskytnout Nemocnici následné péče Sv. Anna peněžní dar ve výši 32.000 Kč na zdravotní a
sociální účely.

3. o těchto majetkoprávních záležitostech:
3.1. nevyužít nabídku Římskokatolické farnosti Planá převzít bezúplatně do majetku
Města Planá objekt kostela ve Vysokém Sedlišti se stav.p.č. 1.
3.2. prodat objekty kůlen u čp. 490 v Tachovské ulici včetně pozemku, st.p.č. 573/2 o
výměře 483 m2 v k.ú. Planá u M.L.do podílového spoluvlastnictví nájemcům
bytů v domě čp. 490 v souvislosti s prodejem bytů v domě, za kupní cenu ve výši
40 % ceny zjištěné znaleckým posudkem ze dne 28.5.2005, s výší podílu
stanovenou podle výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, takto:
- Václav Hána, výše podílu 1052/10000, kupní cena 15.000 Kč
- Ivana Hrušková, výše podílu 622/10000, kupní cena 8.870 Kč
- Jiří Sádlík, výše podílu 1033/10000, kupní cena 14.730 Kč
- František Hýsek, výše podílu 995/10000, kupní cena 14.188 Kč
- Miroslav Bandžal, výše podílu 6041/10000, kupní cena 86.140 Kč
- Pavel Zivčák, výše podílu 257/10000, kupní cena 3.665 Kč
Splatnost kupní ceny před vkladem kupní smlouvy do KN.Prodej bytu a podílu na
kůlnách je vzájemně vázán.

3.3. vyhlásit záměr prodeje pozemku - p.p.č. 1585/5 o výměře 10.754 m2 v k.ú. Planá
u M.L. k účelu výstavby nákupního centra, za kupní cenu Kč 300/m2.
3.4. vyhlásit záměr prodeje pozemku- p.p.č. 806/5 o výměře 5.548 m2 v k.ú. Planá u
M.L. k účelu výstavby rybníka, za kupní cenu Kč 10 /m2.
3.5. vyhlásit záměr prodeje pozemku - části p.p.č. 31 a p.p.č. 49/1 o celkové výměře
cca 80 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
3.6. vyhlásit záměr prodeje pozemku -část poz.p.č. 142/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú.
Planá u M.L. jako součásti pozemku pro stavbu RD, p.p.č. 142/2, za podmínek
stanovených pro jeho prodej smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne
19.1.2004.
3.7. vyhlásit záměr prodeje pozemku - poz.p.č. 244/3 o výměře 649 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
3.8. neschválit převzetí rybníka „Dřevěný“ na p.p.č. 1807 a p.p.č. 1815/1 v k.ú. Planá
u M.L. za podmínek stanovených PF ČR.
4. potvrdit své stanovisko k rozhodnutí odboru VÚP MěÚ Planá ve věci č.j. VUP 609/05/UR 648
uvedené v dopisu ze dne 18.8.2005 zaslaném jmenovanému odboru.
ing. Karel Vrzala
starosta

