Usnesení
ze 7.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 14.5.2003
U 21 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 6.jednání ZMP.
2. zprávu mysliveckého hospodáře o činnosti v honitbě Města Planá za rok 2002.
3. zprávu ředitele Plánských lesů s.r.o. o hospodaření Plánských lesů za rok 2002.
4. informaci místostarosty o záměru úpravy režimu vývozu separačních nádob.

U 22 – ZMP schválilo:
1. druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2003, příjmy a výdaje ve výši 128.500.000 Kč.
2. zrušení příspěvkové organizace Služby Města Planá ke dni 30.6.2003 bez likvidace. Město
Planá - hospodářská činnost - jako zřizovatel převezme práva a povinnosti , pohledávky a
závazky zrušené organizace. Podrobný přehled o výši pohledávek a závazků bude předložen
Radě do 31.5.2003.
3. dodatek č. 1 ke smlouvě o prodeji části podniku (schválena U ZMP č. 130/5 dne 22.5.2002)
uzavřenou mezi příspěvkovou organizací SMP a Plánskými službami, s.r.o.
4. smlouvu o prodeji movitého majetku Města Planá Plánským službám, s.r.o. (dříve
používaného příspěvkovou organizací SMP) za kupní cenu Kč 571.220,51.
5. s platností od 14.5.2003 provozní řád honitby „Město Planá“ a směrnici pro nakládání se
zvěřinou.
6. tyto majetkoprávní úkony:

6.1. - prodej poz.p.č. 1860/64 o výměře 439 m2 v k.ú. Planá u Mar.Lázní p. Ivanu
Baňasovi za kupní cenu 92.190 Kč splatnou takto: 57.070 Kč při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 35.120 Kč při podpisu kupní smlouvy.
6.2. - prodej stav.p.č. 2070 o výměře 3 m2 v k.ú. Planá u Mar.Lázní za kupní
cenu 330 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN, kupující Pham Dinh
Tien, Planá, Fučíkova 697.
6.3. - prodej poz.p.č. 1000/6 o výměře 46 m2 v k.ú. Zliv nad Mží p.Světle
Bartůňkové, Louny, Fügnerova 787, za kupní cenu 1.840 Kč splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN.
6.4. - prodej pozemků - poz.p.č. 7/3 o výměře 252 m2, č. 11/15 o výměře 190 m2, č.
819/2 o výměře 92 m2 a č. 819/6 o výměře 186 m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží
manželům Wirthovým, Teplá, Palackého 588 za kupní cenu 28.800 Kč splatnou
před vkladem kupní smlouvy do KN.
6.5. - záměr prodeje poz.p.č. 819/3 o výměře 224 m2 a č. 819/5 o výměře 391 m2
v k.ú. Pavlovice nad Mží.
6.6. - odkoupení pozemků, poz.p.č. 3100/1, 3100/2, 3109/1, 3109/2, 3110/1, 3112/1,
3112/2 a 3114 o celkové výměře 41.459 m2 v k.ú. Planá u M.L. za kupní cenu 3
Kč/1m2, celkem 124.377 Kč.
6.7. – záměr prodeje garáže č. 335/10 ve Smetanově ulici třetí osobě.
7. rozhodnutí Rady č.U 57/7 o povolení výjimky při vodění psů na veřejnosti.
8. program 7.jednání a ověřovatele zápisu p. Jana Teplíka a p.Ladislava Červeňáka.
9. členem finančního výboru p. Jana Poura.

U 23 – ZMP rozhodlo:
1. o peněžitém vkladu ve výši 1.890.000 Kč na zvýšení základního kapitálu Plánských služeb,
s.r.o. Planá, na účet společnosti č. 10001920/8030. Zároveň ruší své U č. 17/8 ze dne
5.3.2003.

Ověřovatelé zápisu
p. Jan Teplík
p. Ladislav Červeňák

ing. Karel Vrzala
starosta

