Usnesení
z 8.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 18.6.2003
U 24 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady MP od 7.jednání ZMP.
U 25 – ZMP schvaluje:
1. program 8.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Ryšavého a p.ing. Krejčího.
2. třetí změny rozpočtu města Planá na rok 2003, příjmy i výdaje ve výši 129.780.000 a změnu
závazných ukazatelů čerpání rozpočtu základních škol.
3. závěrečný účet hospodářské činnosti Města Planá za rok 2002.
4. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č.2/2003 o závazných částech územního plánu
sídelního útvaru Město Planá.
5. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 1/2003 - Požární řád Města Planá.
6. přeřazení plynofikace budovy čp. 110 Slovanská z plánu oprav do plánu investičních akcí.
7. tyto majetkoprávní úkony:

7.1 prodej pozemku, poz.p.č. 1010/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Planá u Mar.Lázní
manželům Petru a Jiřině Stodolovým, Planá, Luční 209, za kupní cenu 2.860 Kč
splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
7.2. prodej pozemku -, poz.p.č. 1011/18 o výměře 220 m2 v k.ú. Planá u Mar.Lázní
manželům Václavu a Květě Koldovým za kupní cenu 24.200 Kč splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN.
7.3. prodej pozemku - poz p.č. 3912 o výměře 70 m2 v k.ú. Planá u Mar.Lázní Petru
Lieblovi, Planá, Duk. hrdinů 108, za kupní cenu 7.700 Kč splatnou před vkladem
kupní smlouvy do KN.
7.4. prodej pozemků - poz.p.č. 368/6 o výměře 494 m2 a poz.p.č.358 o výměře 646
m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží Jiřině Bořánkové, Pavlovice 132 za kupní cenu
45.600 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
7.5. prodej pozemku - poz.p.č. 368/7 o výměře 90 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
Leopoldu Jamborovi, Praha 10, Jahodová 2890, za kupní cenu 3.600 Kč splatnou
před vkladem kupní smlouvy do KN.
7.6. prodej pozemků - poz.p.č. 819/3 o výměře 224 m2 a poz.p.č.819/5 o výměře 391
m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží manželům Jaroslavu a Haně Hoblovým, Plzeň,
Macháčkova 9, za kupní cenu 24.600 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do
KN.
7.7. prodej nebytového prostoru – garáže č. 335/10 v domě čp. 335 ve Smetanově
ulici v k.ú.Planá u M.L. Miladě Lehovcové, Planá, Smetanova 336, za kupní cenu
116.350 Kč splatnou před vkladem kupní ceny do KN.
7.8. dodatek ke smlouvě uzavřené dne 22.11.2000 s Bedřichem a Hanou
Prokopcovými, Planá Severní 677, takto:
a) výměra pozemku podle čl. V. smlouvy se mění z 463 m2 na 522 m2
b) termíny podle čl. VI. smlouvy se prodlužují o jeden rok
c) VII.- dodatek podle bodu a) bude uplatněn pouze v případě realizace stavby přípojky
vzdušného vedení VN přes pozemek podle čl. V. smlouvy.

7.9. směnu pozemku pozemků v k.ú. Pavlovice nad Mží, poz.p.č.321/1 o výměře 6853
m2 ve vlastnictví Josefa Mecla, Pavlovice 122, za poz.p.č. 671/10 o výměře 6601
m2 ve vlastnictví Města Planá, bez vyrovnání rozdílu cen, náklady spojené se
směnou nese p. Mecl.

7.10. odkoupení pozemků v k.ú. Planá u M.L. od Alžběty Gergelové a Miluše
Mannové o celkové výměře 6135 m2 za sjednanou kupní cenu ve výši 441.420 Kč
(4 541 m2 za 408.690 Kč, 1594 m 2 za 32.730 Kč). Jedná se o níže uvedené
pozemky určené pro zastavění stavbou silnice „přeložka I/21 Planá“ a zbytkový
pozemek,
z důvodu
urychlení
výstavby
přeložky:
poz.p.č. 3891/14, o.p. o výměře 208 m2, č. 3891/15, o.p. o výměře 251 m2, č.
3891/16, o.p. o výměře 473 m2, č. 3891/17,o.p. o výměře 536 m2, č. 3891/18, o.p.
o výměře 1558 m2, č. 3891/19, o.p. o výměře 24 m2, č. 3891/20, o.p. o výměře
223 m2, č. 3891/21, o.p. o výměře 36 m2, č. 3891/22, o.p. o výměře 670 m2, č.
3891/27, o.p. o výměře 113 m2, č. 3891/147, o.p. o výměře 55 m2, č. 3891/148,
o.p. o výměře 10 m2, č. 3891/149, o.p. o výměře 18 m2, č. 1603/1, TTP o výměře
366 m2, č. 1622/62, orná o výměře1594 m2
8. vstup Města Planá do Památkové komory, občanského sdružení sdružujícího města a obce
s hornickou historií.

U 26 – ZMP rozhodlo:
1. zrušit usnesení č. 109/2 ze dne 28.11.2001 o prodeji pozemku, poz.p.č 142/2 v k.ú. Planá u
M.L. manželům Hýskovým, z důvodu odstoupení kupujících od smlouvy o budoucí smlouvě, a
vrátit jim zálohu kupní ceny ve výši 106.050,- Kč, kterou zaplatili dne 10.12.2001.
2. zrušit usnesení č. 142/3 ze dne 11.9.2002 o prodeji nebytového prostoru č. 340/13 Petru
Dvořákovi, z důvodu, že jmenovaný ve stanoveném termínu nepodal žádost o stavební
povolení k přestavbě nebytového prostoru na byt, a nebytový prostor znovu nabídnout
k prodeji.
3. zrušit část usnesení ZMP č. 20/1 ze dne 9.4.2003 o prodeji garáže č. 651/10, z důvodu, že
žadatel neuzavřel kupní smlouvu na převod garáže.
4. vyhlásit záměr prodeje:

4.1. poz.p.č. 6/1, č.7/4a č.11/16 o celkové výměře 923 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
s tím, že kupující budou upozorněni, že pozemky se nacházejí v PHO 2. stupně
veřejného vodovodu.
4.2. poz.p.č. 713/3 o výměře 313 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
4.3. poz.p.č. 1070/2 o výměře 208 m2 v k.ú. Zliv nad Mží
4.4. st.p.č. 1971 o výměře 55 m2 a poz.p.č. 2062/2 o výměře 853 m2 v k.ú. Planá u
M.L. s podmínkou, že kupující bude vlastníkem garáže na st.p.č. 1971 a kupní
smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako u ostatních pozemků pro
stavbu RD v Javorové ulici
4.5. st.p.č. 16/6 o výměře 341 m2 v k.ú. Kříženec
4.6. garáže č. 651/10 v domě čp. 651 v Jateční ulici třetí osobě.
4.7. pozemků o celkové výměře 4541 m2 v k.ú. Planá u M.L.: č. 3891/14, o.p. o
výměře 208 m2, č. 3891/15, o.p. o výměře 251 m2, č. 3891/16, o.p. o výměře 473
m2, č. 3891/17, o.p. o výměře 536 m2, č. 3891/18, o.p. o výměře 1558 m2, č.
3891/19, o.p. o výměře 24 m2, č. 3891/20, o.p. o výměře 223 m2, č. 3891/21, o.p.
o výměře 36 m2, č. 3891/22, o.p. o výměře 670 m2, č. 3891/27, o.p. o výměře 113
m2, č. 3891/147, o.p. o výměře 55 m2, č. 3891/148, o.p. o výměře 10 m2, č.
3891/149, o.p. o výměře 18 m2, č. 1603/1, TTP o výměře 366 m2.
5. neschválit záměr prodeje pozemků - st.p.č. 432/2 a části poz.p.č.175/1 o celkové výměře cca
1600 m2 v k.ú. Planá u M.L. Stavba RD na pozemcích je v rozporu s ÚP, p.p.č. 175/1 je
registrována jako VKP – významný krajinný prvek.
6. projednat prodej poz.p.č. 1011/25, poz.p.č. 1010/4, poz.p.č.1017/3 a poz.p.č. 1023/3,
všechny v k.ú. Planá u Mar.Lázní, až po doplnění Zásad Města Planá o prodeji pozemků.
7. dát souhlas Plánským lesům s.r.o. k prodeji hranolovací pily.

U 27 – ZMP ukládá:
1. řediteli Plánských služeb, s.r.o. zajistit proúčtování pohledávek příspěvkové organizace SMP
evidovaných k 31.12.2001 v celkové výši 521.688 Kč na účtu hospodářské činnosti Města
Planá. T: ihned

Ověřovatelé zápisu
p.MUDr. Jiří Ryšavý
p.ing. Václav Krejčí

ing. Karel Vrzala
starosta

