Usnesení
z 23.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 20.4.2005
U 78 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 22.jednání ZMP.
U 79 – ZMP schválilo:
1. program 23.jednání a ověřovatele zápisu p. Jana Teplíka a p. Františka Slabého.
2. rozdělení dotací a příspěvků na sportovní a zájmovou činnost organizací i jednotlivců na rok
2005.

U 80 – ZMP rozhodlo:
1. Město Planá nepřevezme ručitelský závazek za úvěr SOČ dle čl. I bodu 5 Varianty A – zajištění
bez nemovitosti Smlouvy o úvěru č. 468/05/LCD (úvěr na pořízení třídicí linky pro skládku
odpadů v Černošíně).

Souhlasí se zajištěním úvěru SOČ podle Varianty B – zajištění nemovitostmi, tak jak
je popsáno ve Smlouvě o úvěru č. 468/05/LCD v článku I bodu 5.
Schvaluje předloženou Smlouvu o úvěru č. 468/05/LCD č. 468/05/LCD od ČS a.s. a
z toho vyplývající možnost zahájení čerpání úvěru s podmínkou obdržení dotace
z fondů EU, popř. státních fondů, ve výši 75 % uznatelných nákladů na investiční akci
SOČ Černošín „Zařízení SOČ pro třídění odpadu“, jejíž realizaci schválily členské
obce na členské schůzi SOČ dne 7.12.2004.
2. o těchto majetkoprávních záležitostech:

2.1. prodat p. Tomášovi byt č. 4 v domě čp. 436 ve Wolkerově ulici, sjednaná kupní cena
podle její splatnosti činí 72.224 Kč, splatná v souladu se zásadami 1 rok.
2.2. prodat p. Tomášovi a p. Bartošové byt č. 11 v domě čp. 461 ve Fučíkově ulici, sjednaná
kupní cena podle její splatnosti činí 106.038 Kč, splatná v souladu se zásadami 3 roky.
2.3. prodat manželům Gažíkovým byt č. 23 v domě čp. 472 ve Fučíkově ulici, sjednaná
kupní cena podle její splatnosti činí 109.224 Kč, splatná před vkladem do KN.
2.4. prodat manželům Vaněčkovým byt č. 7 v domě čp. 699 ve Fučíkově ulici , sjednaná
kupní cena podle její splatnosti činí 395.008 Kč, splatná před vkladem do KN.
2.5. prodat p. Rybákovi byt č. 2 v domě čp. 302 v Plzeňské ulici za nabídnutou kupní cenu
183.000 Kč splatnou před vkladem do KN.
2.6. schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu
v Bohušově ulici čp. 839, na základě uzavřené smlouvy o převodu práv a povinností
mezi budoucími kupujícími na byt č. 9 v domě čp. 839 s p. Chalupskou.
2.7. vyhlásit záměr prodeje pozemku-části poz.p.č. 2242/1 a p.p.č. 2300/1 o celkové výměře
cca 60 m2 v k.ú. Svahy
2.8. změnit podmínky pro realizaci inženýrských sítí v lokalitě IBV Planá sever a pro
převod pozemků stavebníkům podle usnesení ZMP č. 75/5 ze dne 9.3.2005 takto:
odstavec c) zní: kupní cena pozemků a její splatnost:
- Kč 1000 za 1 m2 při uzavření kupní smlouvy bez podmínek před zahájením stavby,
- Kč 550 za 1 m2 při uzavření kupní smlouvy po dokončení stavby za stanovených
podmínek při výměře pozemku do 1.500 m2
- Kč 1.000 za 1 m2 výměry nad 1.500 m2
- podle nejvyšší nabídky kupujícího v případě žádosti více žadatelů o stejný pozemek.
Při uzavření kupní smlouvy po dokončení stavby je splatnost celé kupní ceny pozemku
při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní cena pozemků s ochranným

pásmem inženýrských sítí bude snížena o hodnotu příslušného věcného břemene.
Kupující nebudou hradit podíl na geom. plánu.
2.9. schválit úplatný převod pozemků od PF ČR, p.p.č. 417/1 o výměře 1642 m2, p.p.č.
422/8 o výměře 3622 m2 a p.p.č. 538/28 o výměře 3109 m2, v k.ú. Planá u M.L., cena
činí 214.020 Kč, hrazena bude z pohledávky Města Planá za PF ČR.
2.10. schválit úplatný převod pozemků od PF ČR , p.p.č. 598/4 o výměře 1518 m2, p.p.č.
598/5 o výměře 78 m2, p.p.č. 641/2 o výměře 3237 m2, p.p.č. 692 o výměře 5458 m2,
p.p.č. 697/5 o výměře 198 m2, p.p.č. 697/6 o výměře 186 m2, 700/6 o výměře 1476
m2, p.p.č. 810/5 o výměře 1508 m2, p.p.č. 1001/1 o výměře 2272 m2 v k.ú. Vysoké
Sedliště za cenu 47.487 Kč, hrazena bude z pohledávky Města Planá za PF ČR.
2.11. schválit bezúplatný převod pozemku od PF ČR, p.p.č. 686, ostatní komunikace o
výměře 1331 m2 v k.ú. Vítovice u Pavlovic.
ing. Karel Vrzala
starosta

