Usnesení
z 16.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 19.5.2004
U 53 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 15.jednání ZMP.
2. informaci o výsledku přezkoumání hospodaření města (auditu) za rok 2003.

U 54 – ZMP schválilo:
1. program 16.jednání a ověřovatele zápisu p.Mgr. Čápovou a p.ing. Krejčího.
2. závěrečný účet města Planá za rok 2003 včetně finančního vypořádání, bez výhrad.
3. převod hospodářského výsledku příspěvkových organizací (ZŠ náměstí, ZŠ Na Valech, MŠ
Havlíčkova a MŠ Smetanova) za rok 2003 do jejich rezervních fondů.
4. druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2004, příjmy i výdaje ve výši 82.500.000 Kč.

U 55 – ZMP rozhodlo:
1. o těchto majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat Obci Chodová Planá pozemek, poz.p.č. 538/22 o výměře 2262 m2 v k.ú.
Planá u M.L. zastavěný stavbou cyklostezky ve vlastnictví žadatele, kupní cena
činí 1,- Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN. Kupní cena je stanovena
s ohledem na předběžnou dohodu s kupujícím o zpětném převodu pozemku za
stejnou cenu, včetně příslušné části stavby cyklostezky v k.ú. Planá u M.L.
1.2. prodat p. Aloisi Krátkému, Planá, Jateční ul., pozemek, st.p.č. 110 o výměře 17
m2, v k.ú. Zliv nad Mží, kupní cena činí 1700 Kč, splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN .
1.3. prodat Vlastě Martinkovičové, Milanu a Jiřině Nových, Svahy 17, pozemky,
poz.p.č.43/2 o výměře 331 m2, poz.p.č. 43/3 o výměře 201 m2 v k.ú. Svahy, kupní
cena činí 21.280 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN .
1.4. vyhlásit záměr prodeje pozemku, p.p.č. 370/8 o výměře 2333 m2 v k.ú. Pavlovice
nad Mží.
1.5. vyhlásit záměr prodeje pozemků, st.p.č. 25 o výměře 306 m2 a poz.p.č. 15/2 o
výměře 115 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
1.6. vyhlásit záměr prodeje pozemku, poz.p.č. 514/6 o výměře 214 m2 v k.ú. Vysoké
Sedliště.
1.7. neschválit prodej části pozemku, p.p.č. 1109 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Vysoké
Sedliště.
1.8. schválit nabytí pozemku úplatným převodem - poz.p.č. 796 o výměře 5748
m2 v kat.území Planá u M.L., od PF ČR, za stanovenou cenu 39.746 Kč,
která bude uhrazena z pohledávky Města Planá za PF ČR.
1.9. schválit odkoupení pozemku, poz.p.č. 538/26 o výměře 22.605 m2 v zóně IBV
Planá - sever v k.ú. Planá u M.L., od Josefa Kohouta, Chodová Planá 194, za
kupní cenu 1.921.425 Kč (Kč 85/1m2), se závazkem Města Planá k úhradě
příslušné daně z převodu nemovitostí (57.645,- Kč). Pozemek je ÚP určen
k bytové výstavbě.
1.10. odmítnout nabídku Plzeňského kraje na bezúplatný převod čistírny odpadních
vod a související kanalizační sítě u Nemocnice následné péče Sv. Anna.
2. schválit odpis nedobytné pohledávky za manželi Dykovcovými ve výši 131.773,70 Kč (dluh na
nájemném a za služby spojené s užíváním bytu č. 6/468), protože podle vyjádření exekutora
nemají žádný majetek ani příjmy, ze kterých by bylo možné dluh uhradit.

U 56 – ZMP ukládá:
1. Radě připravit pro 17.jednání ZMP návrh upravených zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města
Planá.
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p. Mgr. Marie Čápová
p. ing. Václav Krejčí

ing. Karel Vrzala
starosta

