Usnesení
z 11.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného 19.11.2003
U 36 – ZMP bere na vědomí:
1. do usnesení č. 34/2.7. ze dne 15.10.2003 se doplňuje jméno kupujícího – firma Mako COLOR.
2. informaci o splnění usnesení č. 35/1 a 2.
3. zprávu o práci rady od 10.jednání zastupitelstva.

U 37 – ZMP schválilo:
1. program 11. jednání a ověřovatele zápisu p.ing. Nutila a p.MUDr. Ryšavého.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

šesté změny rozpočtu Města Planá na rok 2003. Příjmy i výdaje ve výši 134.630.000 Kč.
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Planá, náměstí Svobody.
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZŠ Planá, Na Valech.
obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 3/2003 o místních poplatcích.
obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 4/2003 o komunálním odpadu.
obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 5/2003 o poplatku za komunální odpad.
přijetí daru – venkovních sprch a převlékacích kabin v hodnotě 24.251 Kč na základě darovací
smlouvy uzavřené mezi Městem Planá (obdarovaný) a p. Františkem Matouškem, Školní
1385, Tachov (dárce).
9. smlouvu o výpůjčce (věž kostela s příslušenstvím na stav.p.č. –35 v k.ú. Planá) mezi Městem
Planá a ŘK farností Planá na dobu určitou 20 let.
10. poskytnutí daru – Kč 179.000 z fondu na obnovu městské památkové zóny v Plané
Římskokatolické farnosti v Plané na obnovu věže a hodin kostela Nanebevzetí P.Marie
v Plané. Tento majetek město využívá na základě smlouvy o výpůjčce.

U 38 – ZMP rozhodlo:
1. vyřadit z plánu akcí hrazených z účtu hospodářské činnosti na rok 2003 akci „plynofikace
domu čp. 110“. Tuto akci provede nájemce objektu Plánské služby, s.r.o. vlastním nákladem,
se souhlasem RMP, s právem odepisování. Prostředky čerpané z účtu HČ vrátí zpět na účet.
V případě ukončení nájemního vztahu město
2. uhradí organizaci alikvotní podíl vynaložených nákladů v závislosti na délce nájemního
vztahu. Do plánu akcí hrazených z účtu HČM se naopak doplňuje projekt zdravotní instalace
za cca 50 tis.Kč v budově ZvŠ, akce bude provedena v r.2004.
3. dát souhlas k připojení projektů na kanalizace do žádosti podané VSOZČ (Vodohospodářské
sdružení obcí západních Čech) Plzeňskému kraji k čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.
4. o těchto majetkoprávních úkonech:

4.1. prodat pozemek p.p.č. 1351/2 o výměře 3152 m2 v k.ú. Planá u M.L Janu
Faflíkovi, bytem Planá, Severní 661, ke zřízení autobazaru za kupní cenu 441.280
Kč splatnou před vkladem do KN, uzavření kupní smlouvy po vydání ÚR,
nejpozději do 31.12.2004.
4.2. zrušit usnesení ZMP č. 91/9 ze dne 23.5.2001, o prodeji pozemku p.p.č. 1351/2
v k.ú. Planá u M.L. akc. spol. ENVITERM, Ždírec na Doubravou.
4.3. prodat pozemky, p.p.č. 117/1 o výměře 650 m2 a p.p.č. 117/3 o výměře 652 m2
v k.ú. Planá Luboši Krištofovi, bytem Planá, Fučíkova 701,pro stavbu rodinného
domku s dvěma bytovými jednotkami, za kupní cenu 312.480 Kč splatnou
takto:169.260 Kč při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zůstatek 143.220
Kč před vkladem kupní smlouvy do KN po kolaudaci RD, podmínky smlouvy o
bud.kupní smlouvě podle usnesení ZMP ze dne 26.6.2002, za předpokladu změny
platného územního rozhodnutí, podklady pro změnu zajistí žadatel.
4.4. prodat pozemky, st.p.č. 358 o výměře 17 m2, p.p.č. 120/2 o výměře 674 m2, p.p.č.
120/1 o výměře 316 m2 a p.p.č. 121/1 o výměře 354 m2 v k.ú. Planá u M.L

manželům MUDr. Daně Lillové a MUDR. Josefu Švecovi, Planá, Bohušova 780,
pro stavbu rodinného domku se dvěma bytovými jednotkami, za kupní cenu
326.640 Kč splatnou takto: 176.930 Kč při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, zůstatek 149.710 Kč před vkladem kupní smlouvy do KN po kolaudaci
RD, podmínky smlouvy o bud.kupní smlouvě podle usnesení ZMP ze dne
26.6.2002, za předpokladu změny platného územního rozhodnutí, podklady pro
změnu zajistí žadatel.
4.5. prodat pozemek, p.p.č. 138/15 o výměře 112 m2 v k.ú. Vížka Františku Švejdovi,
Plzeň, Spojovací 9 za kupní cenu 11.200 Kč splatnou před vkladem kupní
smlouvy do KN.
4.6. vyhlásit záměr prodeje pozemku - st.p.č. 268/2 o výměře 105 m2 v kat.území
Planá u M.L.
4.7. vyhlásit záměr prodeje pozemků - stavebních a pozemkových parcel v areálu
plánského zámku, které jsou v současné době zapsány na listu vlastnictví MV ČR
a listu vlastnictví fiktivní vlastník, pokud přejdou do vlastnictví Města Planá.
4.8. změnit podmínky usnesení č. 34/2.2 ze dne 15.10.2003 na prodej nebytového
prostoru č. 340/13 ve Smetanově ulici tak, že bude přímo uzavřena řádná kupní
smlouva před zahájením přestavby na byt, s možností města jednostranně
odstoupit od kupní smlouvy v případě, že přestavba nebude dokončena
pravomocným kolaudačním rozhodnutím do 31.12.2005 a s možností uplatnění
smluvní sankce ve výši 20 % z kupní ceny v případě, že k odstoupení od smlouvy
dojde z důvodů na straně kupujícího.
U 39 – ZMP ukládá:
1. místostarostovi připravit pro 12.jednání souhrnnou informaci k žádosti majitelů domu čp.
263 v ulici Na Sádkách o odstranění problémů s vlhnutím zdiva následkem úpravy
komunikace.
2. radě připravit návrh opatření, která by vedla ke zlepšení stavu veřejného pořádku ve městě
(ochrana před hlukem, dopravní situace, noční klid, pořádek na veřejných prostranstvích,
těsnější spolupráce s OO Policie ČR v Plané atd.). T: do 13. ZMP
ing. Karel Vrzala
Ověřovatelé zápisu
ing. Pavel Nutil
starosta

MUDr. Jiří Ryšavý

