Usnesení
ze 14.jednání ZMP konaného dne 10.3.2004
U 46 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 13.jednání ZMP.
2. zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku města Planá k 31.12.2003.

U 47 – ZMP schválilo:
1. program 14.jednání a za ověřovatele zápisu p. Teplíka a p.Švarcbeka.
2. tyto majetkoprávní úkony:

2.1. bezúplatný převod majetku, vodovodního řadu pro oblast Sv.Anny, DN 100 mm
v délce 1.316 m, včetně redukční a vodoměrné šachty, od Plzeňského kraje do
vlastnictví Města Planá.
2.2. podání žádosti k PF ČR o úplatný převod pozemku, poz.p.č. 1349/7 o výměře
5822 m2 v k.ú. Planá u M.L.
2.3. podání žádosti k MV ČR o bezúplatný převod bytového domu čp. 490
v Tachovské ulici a objektu bývalých skladů čp. 126 v ulici Na Příkopech, podle
zákona č. 174/2003 Sb.
3. mateřské školy mohou čerpat prostředky na opravy a nákupy DHIM uvedené jako závazné
ukazatele rozpočtu na rok 2004 v rozsahu schváleném RMP.
4. program regenerace panelového sídliště Fučíkova a Bohušova zpracovaný v lednu 2003
firmou SUDOP Plzeň a.s. za spolupráce Ateliéru Soukup s.r.o.

Schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu regenerace
panelových sídlišť pro rok 2004. Žádost bude podána na akci „Rekonstrukce ulice
Wolkerovy“ včetně rozšíření parkovacích stání, veřejného osvětlení úpravy zeleně a
zrušení starých septiků jako část l.etapy dle zpracovaného programu regenerace.
Propočtové náklady této etapy činí 5 522 tis.Kč. Na nákladech stavby se bude Město
Planá podílet nejméně 30 % rozpočtových nákladů.
U 48 – ZMP rozhodlo:
1. o těchto majetkoprávních úkonech:
1.1. zrušit usnesení ZMP č. 29/7.7 ze dne 17.9.2003, kterým byl schválen prodej
pozemků st .p.č. 1971 a p.p.č. 2062/2 v k.ú. Planá u M.L. Libuši Marešové.
1.2. prodat pozemky, st.p.č. 1971 o výměře 55 m2 a p.p.č. 2062/2 o výměře 831 m2
v k.ú. Planá u M.L. manželům Františku a Petře Metelkovým, Planá, Fučíkova
471, za podmínek podle usnes. ZMP č.26/4.4 ze dne 18.6.2003. Kupní cena
pozemků podle usnes. ZMP č. 26/4.4 činí 223.272 Kč, splatná je takto:před
podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě 125.812 Kč, před vkladem kupní
smlouvy do KN 97.460 Kč.
1.3. vyhlásit záměr prodeje pozemku, části p.p.č. 69/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Kříženec.
1.4. vyhlásit záměr prodeje pozemku, p.p.č. 7/1 o výměře cca 1371 m2 v k.ú. Vysoké
Sedliště.
1.5. vyhlásit záměr prodeje pozemků o celkové výměře 3.002 m2, v k.ú. Planá u M.L.
určených ÚP pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/21.
poz.p.č.
1585/10,
ostat.plocha, výměra
526
m2,
poz.p.č.
3891/50,
ostat.plocha, výměra 32 m2, poz.p.č. 3891/71, ostat.plocha, výměra 440 m2, poz.p.č.
3891/73, ostat.plocha, výměra 111 m2, poz.p.č. 3891/75, ostat.plocha, výměra 387
m2, poz.p.č. 3891/76, ostat.plocha, výměra 96 m2,poz.p.č. 3891/77, ostat.plocha, o
výměra 510 m2, poz.p.č. 3891/83, ostat.plocha, výměra 10 m2,poz.p.č. 3891/96,

ostat.plocha, výměra 385 m2, poz.p.č. 3891/136, ostat.plocha, výměra 107 m2,poz.p.č.
3891/154, ostat.plocha, výměra 8 m2, poz.p.č. 3891/155, ostat.plocha, výměra 390
m2.
1.6. vyhlásit záměr prodeje rekreačního objektu E 378 se stav. parcelou č. 121 o
výměře 295 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
1.7. neschválit prodej pozemku, části p.p.č. 1170/1 o výměře cca 9000 m2, v k.ú.
Kříženec pro výstavbu větrných elektráren, protože na pozemku je evidováno
ložisko živcové suroviny. Zájemce má možnost požádat o pronájem pozemku
k uvedenému účelu.
1.8. vydat pro SUDOP Praha a.s. předběžný souhlas s prodejem pozemků (část p.p.č.
904/3 o výměře 71 m2 a část p.p.č. 3527/1 o výměře 31 m2 v k.ú. Planá) pro
připravovanou stavbu „Optimalizace trati Planá u M.L. – Cheb“, s podmínkou, že
nebude omezen stávající průjezdní profil komunikací na těchto pozemcích.
2. v rámci rozpočtových změn zařadit do investičních akcí na rok 2004 vybudování 2 kurtů pro
plážový volejbal v areálu koupaliště nákladem cca 200 tis.Kč + DPH. Zdrojem potřebných
finančních prostředků budou neplánované příjmy rozpočtu města.

U 49 – ZMP ukládá:
1. starostovi prověřit, který orgán obce je kompetentní rozhodovat o vyvěšování vlajek
jiných států a národů na radnici. T: do 15. ZMP
ing. Karel Vrzala
Ověřovatelé zápisu
p. Jan Teplík
starosta
p. RSDr. Josef Švarcbek

