Usnesení
ze 12.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 17.12.2003
U 40 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 11.jednání ZMP.
2. návrh rozpočtu Města Planá na rok 2004 včetně návrhu investičních akcí.

U 41 – ZMP schvaluje:
1. program 12.jednání a ověřovatele zápisu p.MUDr. Kučeru a p. Slabého.
2. sedmé změny rozpočtu Města Planá na rok 2003, příjmy a výdaje ve výši 131.000.000 Kč
(sníženo o příspěvek pro ZPČ). V případě mimořádných příjmů bude upraveno čerpání
z fondu rezerv.
3. zakladatelskou listinu Svazku obcí Nemocnice Planá a stanovy tohoto svazku.
4. bezúplatný převod pozemku, p.p.č. 386/18 o výměře 522 m2 v kú. Planá u M.L. Bedřichu a
Haně Prokopcovým, Planá, Severní 677, podle smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 22.11.2000
a dodatku ze dne 20.6.2003.
5. bezúplatný převod pozemků od PF ČR – p.p.č. 1688/22 o výměře 245 m 2 p.p. č. 1692/22 o
výměře 34 m2 p.p.č. 1692/19 o výměře 13 m2a p.p.č. 1692/21 o výměře 5 m2v k.ú. Planá u
M.L., podle geometrického plánu č. 1426-151/2003, které jsou zastavěny stavbou příjezdové
komunikace ve vlastnictví Města Planá na základě kolaudačního rozhodnutí č.j.
VÚP/1944/03/4555/DU 4332 ze dne 11.12.2003.
6. zásady rozpočtového provizória od 1.1.2004 do schválení řádného rozpočtu.

U 42 – ZMP rozhodlo:
1. o těchto majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat pozemek - p.p.č. 550/21 o výměře 67 m2 v k.ú. Vížka Jánu a Marii Kuzmiakovým,
kupní cena 2.680 Kč splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.2. prodat pozemek, p.p.č. 368/9 o výměře 109 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží Leopoldu
Jamborovi, kupní cena pozemku 4.360 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.3. prodat pozemek, st.p.č. 160/2 o výměře 273 m2 v k.ú. Planá u M.L. Daně
Klimešové, kupní cena 30.030 Kč, splatná před vkladem kupní smlouvy do
KN, s podmínkou, že současně bude uzavřena smlouva na převod stavby.
1.4. zrušit usnesení č. 29/7.10 ze dne 17.9.2003.
1.5. prodat pozemky, p.p. č. 1566/3 o výměře 1537 m2, p.p.č 1566/4 o výměře 5358 m2 a
1566/5 o výměře 210 m2 v k.ú. Planá u M.L. ing. Františku Boudovi a Haně Ťažké (jednají
jménem sdružení fyzických osob podnikajících pod společným jménem RENT), uzavření
kupní smlouvy před zahájením stavby - výjimka z čl. 4 zásad ze dne 26.9.2001,
s podmínkou dokončení stavby do 2 let od podpisu kupní smlouvy, kupní cena
2.131.500,- Kč splatná před vkladem kupní smlouvy do KN .
1.6. stanovit v případě prodeje pozemku, p.p.č. 370/8 v k.ú. Pavlovice nad Mží kupní cenu ve
výši 40 Kč/1 m2.
1.7. prominout Základní umělecké škole Planá penále z pozdních úhrad nájemného ve výši
106.317 Kč.

2. potvrdit rozhodnutí RMP poskytnout majitelům domu čp. 263 příspěvek 3.000 Kč jako
kompenzaci za skutečnost, že výměna povrchů komunikace v ul. Na Sádkách probíhala jako
oprava, bez vyjádření majitelů okolních nemovitostí.
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