Usnesení
ze 17.jednání ZMP konaného 23.6.2004
U 57 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 16.jednání ZMP.
2. informaci o přípravě a realizaci investičních akcí v roce 2004.
3. zprávu mysliveckého hospodáře o činnosti v městské honitbě za rok 2003.
4. splnění usnesení č. 56 ze dne 19.5.2004.

U 58 – ZMP schválilo:
1. program 17.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Bartákovou a p.ing. Nutila.
2. třetí změny rozpočtu Města Planá na rok 2004, příjmy i výdaje ve výši 86.300.000 Kč, včetně
změn závazných ukazatelů.
3. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o stanovení příspěvku rodičů na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Plané.
4. tyto majetkoprávní úkony:

4.1.bezúplatný převod pozemků, poz.p.č. 633/1, vodní plocha o výměře 12662 m2 a
poz.p.č. 634/1 o výměře 437 m2 v k.ú. Zliv nad Mží, na základě sdělení PF ČR ze
dne 27.5.2004.
4.2.uzavření smlouvy s podílovými spoluvlastníky st.p.č. 179 v k.ú. Planá u M.L., o
zřízení věcného břemene přístupu a průjezdu přes st.p.č. 179 ve prospěch
vlastníka bytového domu čp. 168 na st.p.č. 178.
5. doplnění a změnu zásad Města Planá pro prodej bytů s platností od 1.7.2004.
6. přeřazení akce „rekonstrukce vodoinstalace v budově Zvláštní školy Planá“ z plánu oprav do
plánu investičních akcí.
7. v rámci třetích rozpočtových změn zvýšení rozpočtu na vybudování 2 kurtů pro plážový
volejbal o cca 140.000 Kč (změna usnesení 48/2 ze dne 10.3.2004).

U 59 – ZMP rozhodlo:
1. na návrh RMP sloučit MŠ Havlíčkova a MŠ Smetanova do jedné příspěvkové organizace
s názvem Mateřská škola Planá a to ke dni 1.1.2005.
2. o těchto majetkoprávních záležitostech:

2.1. prodat p. J.Konopovi, Stříbro, pozemky, st.p.č. 21 o výměře 207 m2, st.p.č. 22/3
o výměře 81 m2, poz.p.č. 1107/4 o výměře 28 m2, poz.p.č. 1172/1 o výměře140
m2, poz.p.č. 1172/2 o výměře 75 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště, kupní cena
pozemků činí 27.241 Kč a je splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
Podmínky převodu podle usnesení ZMP ze dne 6.3.2002 a 17.4.2002:
- bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu ke st.p.č. 22/2 ve prospěch
jejího vlastníka na poz.p.č. 1172/1
- kupující zajistí celoroční sjízdnost komunikace na poz.p.č. 1172/1, 1175 a
1107/4
- kupující zajistí na převáděných pozemcích hospodaření odpovídající
hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně.
2.2. prodat J. a M. Krátkým, Planá, pozemky,poz.p.č.1172/4 o výměře 23 m2, poz.p.č.
1179 o výměře 60 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště za kupní cenu pozemků 4.389 Kč
splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
2.3. prodat p. V. Tišnovskému, Praha, pozemek, poz.p.č. 514/6 o výměře 214 m2
v k.ú. Vysoké Sedliště za kupní cenu 21.400 Kč splatnou před vkladem kupní
smlouvy do KN.
2.4. neprodat p. M.Dienstbierovi část pozemku č. 370/8 o výměře 1000 m2.

2.5. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 3855 o výměře 115 m2, poz.p.č. 3875 o výměře
212 m2 a poz.p.č.3869/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Planá u M.L.
2.6. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 369/12, část o výměře cca 700 m2 a poz.p.č. 354
o výměře 1053 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
2.7. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 1107/1, část o výměře cca 10 m2 v k.ú. Vysoké
Sedliště.
2.8. neschválit prodej st.p.č. 41/3 o výměře 223 m2 v k.ú. Planá u M.L.
3. zařadit do investičních akcí na rok 2004 výstavbu nafukovací haly na víceúčelovém hřišti
formou tzv. „na klíč“, na základě výběrového řízení.

U 60 – ZMP ukládá:
1. správnímu odboru MěÚ Planá v souladu s § 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2000
Sb., (o obcích), ve znění pozdějších předpisů rozhodovat o osvobození od povinnosti platit
příspěvek podle čl. 3 odst.4 a ve sporech o povinnosti platit příspěvek nebo penále podle čl. 4
odst. 6 OZV Města Planá č. 3/2004, o stanovení příspěvku rodičů na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ a ŠD v Plané.
2. řediteli PS, s.r.o. předložit nájemcům bytů nabídku k jejich prodeji podle čl. I odst. b) až e)
zásad Města Planá pro prodej bytů, v platném znění.. T: do 30.9.2004
ing. Karel Vrzala
Ověřovatelé zápisu
p.MUDr. Zdeňka Bartáková
starosta

p. ing. Pavel Nutil

