Usnesení
z 19.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 20.10.2004
U 64 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 18.jednání ZMP.
2. splnění usnesení č. 60/2.
3. souhrnnou informaci o plánských školách k 1.9.2004.

U 65 – ZMP schválilo:
1. program 19.jednání a ověřovatele zápisu p. Jitku Sádlíkovou a p.ing. Karla Sedláčka.
2. páté změny rozpočtu Města Planá na rok 2004 – příjmy ve výši 113.040.000 Kč, doplněno
z fondu rezerv 3.500.000 Kč, výdaje ve výši 116.540.000 Kč.
3. prodej hasičského automobilu LIAZ za 1.000.000 Kč a nákup nového vozidla MANN v roce
2005.
4. přijetí darů – 15.000 Kč od Lesní společnosti Planá, výtvarné dílo od akad.malířky Jitky
Štenclové v hodnotě 22.000 Kč.

5.1. změnu usnesení č. 38/3.3. ze dne 19.11.2003 o prodeji pozemků Luboši
Krištofovi a jejich kupní ceně takto: poz.p.č. 117/1 o výměře 1320 m2, kupní cena
Kč 316.800.
5.2. změnu usnesení č. 38/3.4. ze dne 19.11.2003 o prodeji pozemků MUDr. Daně
Lillové a MUDr. Josefu Švecovi takto: st.p.č. 358 o výměře 17 m2, p.p.č. 121/1 o
výměře 354 m2 a p.p.č. 120/1 o výměře 946 m2, kupní cena pozemků Kč
316.080.
5.3.uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytů v domech čp.
839, 840, 841 a 842, na základě uzavřených smluv o převodu práv a povinností
mezi budoucími kupujícími:
- na byt č. 12 v domě čp. 839 s V. Hončarenkem, Planá
- na byt č. 1 v domě čp. 840 s P.Plaszem, Tachov
- na byt č. 1 v domě čp. 841 s Ing. P.Žižkou, Planá
- na byt č. 5 v domě čp. 842 s M. Vencovskou, Karlín.
5.

U 66 – ZMP rozhodlo:
1. zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově p. Josefa Bitaru, p. PhDr. Karla
Džujika, p. Josefa Kantu, p.ing. Jiřího Ťupu, p.ing. Helenu Ťupovou.

2.1. prodat nebytový prostor č. 73/5 v domě čp. 73 v Plané P. Pospíšilové, bytem
Planá, za stanovenou kupní cenu Kč 213.524 zvýšenou o 8 %, tj. Kč 230.600,
splatnou v měsíčních splátkách ve výši 3.000 Kč.
2.2. prodat manželům Biroščákovým, bytem Planá, pozemky, p.p.č. 47 o výměře 120
m2, p.p.č. 48 o výměře 207 m2, p.p.č. 49 o výměře 556 m2 a p.p.č. 1585 o
výměře 112 m2, v k.ú. Kříženec za kupní cenu Kč 39.800 splatnou před vkladem
kupní smlouvy do KN.
2.3. prodat manželům Úlovcovým, bytem Planá, pozemky, p.p.č. 308/5 o výměře 631
m2, p.p.č. 311/2 o výměře 72 m2 a st.p.č. 132 o výměře 11 m2, v k.ú. Vysoké
Sedliště, s podmínkou zřízení věcného břemene pro provoz a opravy vodovodního
řadu nacházejícího se na p.p.č. 308/5, za kupní cenu Kč 28.834 splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN.
2.4. prodat A. Krátkému, bytem Planá, pozemky, st.p.č. 111 o výměře 34 m2, p.p.č.
1335/6 o výměře 23 m2, v k.ú. Zliv nad Mží za kupní cenu 5.700 Kč splatnou
před vkladem kupní smlouvy do KN. Souhlas s prodejem dal vlastník rekreační
chaty E 204.
2.

2.5. vyhlásit záměr prodeje pozemků, p.p.č. 252/6 o výměře 23 m2 p.p.č. 252/7 o
výměře 88 m2 a p.p.č. 252/9 o výměře 9 m2, v k.ú. Zliv.
2.6. vyhlásit záměr prodeje pozemků, p.p.č. 1176 o výměře 37 m2 a části p.p.č. 1107/1
o výměře cca 50 m2, mezi p.p.č. 1176 a st.p.č. 20, v k.ú. Vysoké Sedliště
2.7. vyhlásit záměr prodeje pozemku, části st.p.č. 11 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Planá
u M.L.
2.8. vyhlásit záměr prodeje pozemku, p.p.č. 252/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
ing. Karel Vrzala
Ověřovatelé zápisu
p. Jitka Sádlíková
starosta
p. ing. Karel Sedláček

