Usnesení
z 10.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 15.10.2003
U 32 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady města Planá od 9.jednání ZMP.
2.
3.
4.
5.

informaci o plnění usnesení č. 32.
závěrečnou zprávu o reorganizaci příspěvkové organizace Služby města Planá.
souhrnnou informaci o školských zařízeních v Plané ke dni 1.9.2003.
informaci o postupu prací na přípravě OZV o odpadech, o poplatku za komunální odpad a o
místních poplatcích.

U 33 – ZMP schválilo:
1. program jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Bartákovou a p. Mgr. Němečkovou.
2. páté změny rozpočtu Města Planá na rok 2003, příjmy i výdaje ve výši 135.450.000 Kč a
změnu závazných ukazatelů rozpočtu kina a ZŠ Na Valech.
3. toto prohlášení: Zastupitelstvo města Planá souhlasí, aby bylo urychleně jednáno o založení
svazku měst a obcí na záchranu nemocnice v Plané, a se vstupem města Planá do tohoto
svazku. Pověřuje starostu města ing. Karla Vrzalu tímto jednáním.
4. v souladu s doporučením RMP č. 111/6 ze dne 10.9.2003 návrh na doplnění dozorčí rady
firmy EKODEPON s.r.o. o p.ing. Jindřicha Prokopce a p.ing. Václava Krejčího.
5. tyto majetkoprávní úkony:
5.1. změnu U 29/7.7. v části týkající se splatnosti zálohy kupní ceny a to takto:kupující uhradí
část zálohy ve výši 30.000 Kč před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zbývající
část zálohy ve výši 95.812 Kč uhradí z hypotečního úvěru nejpozději do 28.2.2003.
5.2. změnu U 130/7 o schválení směny pozemků v k.ú. Planá u M.L. mezi Městem Planá
a Plzeňským krajem. Směnná smlouva bude rozšířena o pozemky Města Planá - poz.p.č.
3426/10 o výměře 23 m2 a p.p.č. 3426/11 o výměře 166 m2. Smlouva bude uzavřena na
základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 3.9.1998 se SÚS Stříbro, bez
finančního vyrovnání rozdílu cen.
5.3. směnu pozemků v k.ú. Planá u M.L. mezi Městem Planá (p.p.č. 1572/48 o výměře 16 m2)
a manželi Demuthovými ( p.p.č. 3913 o výměře 8 m2) z důvodu legalizace přístupové
komunikace ke stávajícím řadovým garážím. Finanční vyrovnání rozdílu cen činí podle
zásad Města Planá pro stanovení cen pozemků určených k prodeji 720 Kč ve prospěch
Města Planá.
6. přijetí dotace ve výši 20.160.000 Kč od MMR ČR na výstavbu 32 bytů ve Smetanově ulici
v rámci programu výstavby nájemních bytů s tím, že chybějící prostředky budou použity
z fondu rezerv a rozvoje města Planá.

U 34 – ZMP rozhodlo:
1. odložit rozhodování o povolování výjimečně přípustných aktivit do konečného rozhodnutí o
zákonnosti či nezákonnosti obecně závazné vyhlášky Města Planá č. 2/2003.
2. o těchto majetkoprávních úkonech:
2.1. neprodat pozemek - část p.p.č. 3612/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Planá u M.L., protože
záměr stavby garáže je v rozporu s ÚP.
2.2. prodat nebytový prostor č. 340/13 v domě čp. 340 ve Smetanově ulici pro přestavbu na
byt panu Milanu Hulínovi za nabídnutou cenu 61.516 Kč za těchto podmínek: termín

dokončení přestavby 31.10.2004, kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci přestavby,
kupní cena je splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
2.3. prodat pozemky p.p.č. 3891/14 o výměře 208 m2, č. 3891/15 o výměře 251 m2, č.
3891/16 o výměře 473 m2, č. 3891/17 o výměře 536 m2, č. 3891/18 o výměře 1558 m2,
č. 3891/19 o výměře 24 m2, č. 3891/20 o výměře 223 m2, č. 3891/21 o výměře 36 m2,
č. 3891/22 o výměře 670 m2, č. 3891/27 o výměře 113 m2, č. 3891/147 o výměře 55
m2, č. 3891/148 o výměře 10 m2, č. 3891/149 o výměře 18 m2, č. 1603/1 o výměře 366
m2, v k.ú. Planá u M.L., Ředitelství silnic a dálnic ČR, za kupní cenu podle znaleckého
posudku 186.470 Kč, splatnou po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
2.4. vyhlásit záměr prodeje st.p.č. 56, části p.p.č. 1170/1 a části p.p.č. 1170/2 v k.ú. Kříženec
2.5. zrušit část usnesení č. 131/3 ze dne 22.5.2002 týkající se záměru prodeje části pozemku
p.p.č. 3612/1 v k.ú. Planá u M.L.
2.6. podat žádost k PF ČR o úplatný převod pozemků v kat. území Planá u M.L.:
- p.p.č. 422/8 o výměře 3622 m2, p.p.č. 417/1 o výměře 1642 m2 a p.p.č. 538/28 o
výměře 3109 m2 v obytné zóně Planá-sever, nevydaných bezúplatně
- p.p.č. 3141/2 o výměře 6139 m2, do které zasahuje areál koupaliště
- p.p.č. 1688/22 o výměře 245 m2, p.p.č. 1692/22 o výměře 34 m2, p.p.č. 1692/19 o
výměře 13 m2, p.p.č. 1692/21 o výměře 5 m2, které jsou zastavěny přečerpávací
stanicí a komunikací. Kupní cena bude uhrazena z pohledávky za PF ČR.
2.7. prodat pozemky- p.p.č. 1622/8 o výměře 4052 m2, p.p.č. č. 1622/44 o výměře 24448
m2, p.p.1622/48 o výměře 517 m2, p.p.č. 1622/52 o výměře 1402 m2, všechny v k.ú.
Planá u M.L. na výstavbu výrobního areálu za cenu 330 Kč/m2 splatnou do 2 měsíců od
vkladu kupní smlouvy do KN s právem odstoupení od smlouvy, pokud kupující
nedokončí stavbu do 2 let od účinnosti kupní smlouvy.
2.8. neschválit prodloužení termínu k uzavření řádné kupní smlouvy na část p.p.č. 1622/44
v k.ú. Planá u M.L. firmě PhysioCare medical,spol. s r.o. z důvodu prodeje celého
pozemku 1622/44 jinému žadateli. Zároveň ruší U 139/1 z 8.8.2002.
3. v souladu s § 85 odst. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích,vyhovět žádosti p. Marie Janatové,
bytem Planá, Fučíkova 467 o povolení splácet dluh na nájemném ve výši 53.540 Kč
pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.500 Kč, první splátka za měsíc říjen 2003. Úhrada
penále bude řešena odděleně.
4. neshledalo důvod vyhovět výzvě KÚ Plzeňského kraje ke zrušení obecně závazné vyhlášky
Města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá;
vyhláška byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy.

U 35 – ZMP ukládá:
1. Radě připravit pro 11.jednání dodatky ke zřizovacím listinám školských zařízení, kterými se
zřídí doplňková činnost škol podle jejich návrhu. Návrhy podají ředitelé škol do 25.10.2003
2. Radě při přípravě rozpočtu na rok 2004 zohlednit povinnost ZvŠ Planá vybudovat do konce
roku 2004 rozvod vody do tříd.

Ověřovatelé zápisu
MUDr. Zdeňka Bartáková
Mgr. Martina Němečková

ing. Karel Vrzala
starosta

