Usnesení
ze 24.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 25.5.2005
U 81 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 23.jednání ZMP.
2. průběžnou informaci o probíhajících investičních akcích.
3. nabídku Plzeňského biskupství na bezúplatný převod kostela ve Vysokém Sedlišti.

U 82 – ZMP schválilo:
1. program 24.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Bartákovou a p. Václava Habadu.
2. závěrečný účet Města Planá za rok 2004 včetně finančního vypořádání s výrokem „souhlas
s celoročním hospodařením Města Planá bez výhrad“.
3. první změny rozpočtu Města Planá na rok 2005- příjmy 77,550 mil. Kč, výdaje 99,250 Kč,
použití FRR 21,7 mil. Kč.
4. mimořádnou investiční dotaci ve výši 40.000 Kč Hornicko-historickému spolku Planá na
dokončení a vybavení přístavby Hornického muzea v Plané.
5. s platností dnem schválení dodatek zásad Města Planá pro prodej bytů ve vlastnictví Města
Planá ze dne 11.4.1995 v platném znění, takto: l. III. odstavec 1 se doplňuje o písmeno g):

g) Cena bytu v domě, ve kterém byly první nabídky na převod bytů nájemcům
předloženy po 1.1.2005, činí při jeho prodeji nájemci 40 % z ceny bytu zjištěné
znaleckým posudkem podle vyhlášky MF o oceňování staveb, pozemků a
trvalých porostů č. 178/1994 Sb., ve znění vyhlášky č. 295/1995 Sb.
U 83 – ZMP rozhodlo:
1. požádat kontrolní výbor o kontrolu opatření přijatých na základě zprávy auditorky za rok
2004.
2. odložit rozhodnutí o zániku mandátu člena ZMP p.dr. Josefa Švarcbeka podle § 55 odst. 3
písm.c) zákona č. 491/2001 Sb. a jednat o této záležitosti až po vyřízení stížnosti skupiny
senátorů podané k Ústavnímu soudu.
3. o těchto majetkoprávních záležitostech:

3.1. prodat p.Švarcovi pozemek, st.p.č. 7/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Vítovice u
Pavlovic, kupní cena pozemku činí 64.100 Kč , splatnost kupní ceny před
vkladem kupní smlouvy do KN .
3.2. prodat manželům Kováčovým pozemek, st.p.č. 16/5 o výměře 376 m2 v k.ú.
Kříženec za kupní cenu 24.184 Kč (pozemek je určen ÚR ze dne 9.11.1984 ke
stavbě rekreačního domku) splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
3.3. nepřistoupit na návrh ZO kynologické organizace Planá na směnu pozemků v k.ú.
Planá.
3.4. vyhlásit záměr prodeje pozemků - p.p.č. 1897/4 o výměře 2516 m2, p.p.č. 1900/8
o výměře 490 m2, p.p.č. 1900/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 1900/6 o výměře 3 m2,
p.p.č. 1900/7 o výměře 4 m2 a p.p.č. 1902/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Planá u M.L..
Kupní cena pozemků Kč 5/m2.
3.5. vyhlásit záměr prodeje pozemku - části p.p.č. 1350/1 o výměře cca 3.000 m2
v k.ú. Planá u M.L.
3.6. stanovit kupní cenu pozemků p.p.č. 1350/1 a 1350/2 v k.ú. Planá u M.L. částkou
140 Kč/ 1m2, shodně s usnesením ZMP ze dne 23.5.2001.
3.7. zrušit záměr prodeje pozemku, částí p.p.č. 2242/1 a p.p.č. 2300/1 o celkové
výměře cca 60 m2 v k.ú. Svahy podle usnesení ZMP č. 80/2.7 ze dne 20.4.2005.
3.8. posunout termín pro předložení nabídky k prodeji bytů v domě čp. 490
v Tachovské ulici do 31.10.2005.

U 84 – ZMP ukládá:
1. Radě připravit důvodovou zprávu včetně ekonomického rozboru k nabídce Plzeňského
biskupství na bezúplatný převod kostela ve Vysokém Sedlišti do majetku Města Planá.T: do
26.ZMP
2. řediteli Plánských služeb, s.r.o. předložit nájemcům bytů v domě čp. 64 nabídku k jejich
prodeji podle zákona č. 72/94 Sb. a „Zásad města Planá pro prodej bytů“, v platném znění. T:
do 31.7.2005
ing. Karel Vrzala
starosta

