Usnesení
ze 13.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 28.1.2004
U 43 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 12.jednání ZMP.
2. informaci o plnění U č. 39/1 a 2.
3. rezignaci p.MUDr. J. Ryšavého na mandát zastupitele ke dni 21.1.2004. Členem zastupitelstva
se stal p.ing. Karel Čermák jako první náhradník z kandidátní listiny ČSSD, který v souladu s §
69 odst. 2 a 3 zákona o obcích složil na dnešním jednání předepsaný slib.
4. výhled hospodaření Města Planá na období 2004-2007.

U 44 – ZMP schválilo:
1. program 13.jednání a ověřovatele zápisu p. Sádlíkovou a p.ing. Sedláčka.
2. rozpočet Města Planá na rok 2004 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 64.450.000 Kč
(proti návrhu se snižuje příjem za žáky z okolních obcí o 12.000 Kč, zvyšuje se příjem za
odpady o 12.000 Kč).
3. závazné ukazatele rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Městem Planá.
4. OZV č. 1/2004 o místních poplatcích a OZV č. 2/2004 o odpadech.
5. záměr směny pozemků podle návrhu Mgr. Libora Soukupa, Tachov, Lesní 1555, části poz.p.č.
453/1 v k.ú. Pavlovice, v jeho vlastnictví, za část poz.p.č. 226/1 v k.ú. Zliv nad Mží,
ve vlastnictví Města Planá, s podmínkou, že navrhující uhradí veškeré náklady spojené se
směnou pozemků. Velikost směňovaných pozemků cca 300 m2.

U 45 – ZMP rozhodlo:
1. o těchto majetkoprávních úkonech:
1.1. zrušit usnesení ZMP č. 184/6 ze dne 9.12.1997.
1.2. prodat pozemek, poz.p.č. 3866/1 o výměře 66 m2, v k.ú. Planá u M.L.Františku
Přibáňovi za cenu 7.260 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.3. prodat pozemek, poz.p.č. 3866/2 o výměře 55 m2, v k.ú. Planá u M.L. Petru
Zajíčkovi za cenu 6.050 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.4. neprodat p. Aloisi Krátkému byt č. 651/2 v domě čp. 651 v Jateční ulici v Plané.
1.5. vyhlásit záměr prodeje části poz.p.č. 1335/2 v k.ú. Zliv nad Mží o výměře do 80
m2.
1.6. vyhlásit záměr prodeje části p.p.č.2880/2 a části p.p.č. 3654/1 o celkové výměře
cca 28 m2 v k.ú. Planá u M.L. a dát souhlas žadatelům- manželům Čermákovým,
Planá, Tepelská 749 se stavbou garáže na převáděném pozemku před uzavřením
kupní smlouvy.
2. Město Planá se chce podílet na činnosti občanského sdružení Místní partnerství Český Západ
a v jeho rámci se zapojit do programu LEADER +. Ve sdružení jej bude zastupovat p.ing. Pavel
Nutil, člen Zastupitelstva města Planá.
3. podpořit záměr Hornicko-historického spolku Planá vybudovat přístavbu provozní budovy
Hornického muzea v Plané příslibem finančního příspěvku až do výše 200.000 Kč.
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