Usnesení
ze 6.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 9.4.2003
U 18 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady města Planá od 5.jednání ZMP.
2. informaci o výsledku přezkoumání hospodaření města (audit) za rok 2002,informaci o výši
přijatých dotací v roce 2002 a přehled investičních akcí města v roce 2002.
3. zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku města Planá k 31.12.2002.

U 19 – ZMP schválilo:
1. program 6.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Josefa Švarcbeka a p. Františka Slabého.
2. závěrečnou zprávu o hospodaření města Planá za rok 2002 včetně finančního vypořádání.
3. vypořádání Fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace Služby města Planá
dle návrhu doporučeného Radou města Planá.
4. přijetí darů pro ZŠ náměstí Svobody a ZŠ Na Valech (softwarový balíček v ceně 30.000 Kč).
5. koupi replik mincí z plánské mincovny - jednoho zlatého tolaru za 13.500 Kč a 25 kusů
stříbrných tolarů v ceně 550 Kč/jeden kus.
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej pozemků ŘSD Praha, z důvodu
stavby „přeložka silnice I/21 Brod n.T. – Planá“ (pozemky, části p.p.č. 3891/152, ost.pl. o
výměře cca 12 m2 a p.p.č. 3891/157, ost.pl. o výměře cca 223 m2, v k.ú. Planá u M.L. ).
7. závazek k vypořádání dále uvedených pozemků s budoucím vlastníkem stavebního objektu
SO 391, FK BKV Planá, prodejem za kupní cenu 1 Kč/1 m2 s tím, že náklady spojené
s převodem ponese nabyvatel. (Pozemky, části p.p.č. 3891/152, ost.plocha o výměře cca 24
m2 a p.p.č. 3891/157 o výměře cca 18 m2, v k.ú. Planá u M.L.). ZMP souhlasí se stavbou
studny na uvedených pozemcích.
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na směnu pozemků v k.ú. Planá u M.L., mezi Městem
Planá (stavební pozemek pro stavbu RD v obytné zóně Planá – sever) a Alžbětou Gergelovou
a Miluší Mannovou (poz.p.č. poz.p.č.3891/28 části poz.p.č. 1589/7, 1602, 1622/39 a st.p.č.
201/2 v k.ú. Planá u M.L.) v rozsahu a za podmínek podle zápisu z předběžného projednání
podmínek směny pozemků ze dne 18.3.2003.
9. uzavření kupní smlouvy č. 25/2003/KS, na převod nízkotlakého plynovodu DN 80 v délce 252
m v Bohušově ulici v Plané, kupující Západočeská plynárenská a.s. Plzeň, za kupní cenu
210.000,- Kč.
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 7/2003/KSB, na převod nízkotlakého
plynovodu DN 90 v délce 283 m a 9 ks přípojek DN 40 v délce 30 m v Sadové ulici v Plané,
kupující Západočeská plynárenská a.s. Plzeň, za kupní cenu 190.000,- Kč.
11. podání žádosti k PF ČR, na převod pozemku, poz.p.č. 170, zahrady o výměře 341 m 2 v k.ú.
Planá u M.L., do vlastnictví Města Planá.
12. výsledky závěrečného projednání pozemkových úprav v k.ú. Svahy:

a) řešení vlastnických nároků Města Planá
vstupní bilance pozemků 294.672 m2, v ceně 442.880,- Kč
výstupní bilance pozemků 302.100 m2, v ceně 455.591,- Kč
převod pozemků v rámci společných zařízení, 137.240 m2, v ceně 479.886,- Kč
b) návrh společných zařízení.
13. členy finančního výboru p. Petra Nyče, p.ing. Lubomíra Vodičku, p.ing.Jaroslavu Průchovou.

U 20 – ZMP rozhodlo:
1. prodat nebytové prostory – garáže dále uvedeným žadatelům. Kupní ceny jsou stanoveny
v souladu s ustanovením platných zásad pro prodej bytů ze dne 11.4.1995 a splatné před
vkladem kupních smluv do KN.

č. 439/10 manželé Úlovcovi, Planá, Fučíkova 455, za kupní cenu 40.176 Kč

č. 439/11 manželé Rybovi, Planá, Wolkerova 439, za kupní cenu 40.848 Kč
č. 439/12 manželé Libánských, Planá, Wolkerova 440, za kupní cenu 41.904 Kč
č. 440/10 Václav Vondra, Planá, Wolkerova 440, za kupní cenu 41.072 Kč
č. 440/11 Hana Henclová, Planá, Fučíkova 725, za kupní cenu 40.800 Kč
č. 440/12 manželé Lazorkovi, Planá, Na Příkopech 147, za kupní cenu 41.644 Kč
č. 335/11 MUDr.Miroslava Krátká, Planá, Smetanova 335, za kupní cenu 86.808 Kč
č. 335/12 Dagmar Žantovská, Planá, Smetanova 340, za kupní cenu 86.808 Kč
č. 335/13 manželé Brůžkovi, Planá, Smetanova 653, za kupní cenu 93.080 Kč
č. 651/10 Miroslav Danko, Planá Jateční 651, za kupní cenu 115.432 Kč
č. 651/11 manželé Bitarovi, Planá, Jateční 651, za kupní cenu 115.432 Kč.
2. prodat pozemek, poz.p.č. 373/64 o výměře 431 m2, v k.ú. Planá u Mar.Lázní p. Marii
Dvořáčkové za kupní cenu 47.410 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
3. prodat pozemek, poz.p.č. 383/1, díl „a“ o výměře 35 m2 v k.ú. Vížka p. Vojtěchu Stuchlovi za
kupní cenu 3.500 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
4. prodat pozemek, poz.p.č. 1109/2, o výměře 96 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště p. Josefu
Bolehovskému za kupní cenu 3.840 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
5. vyhlásit záměr prodeje:

- pozemek, poz.p.č. 358, o výměře 646 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
- pozemek , část poz.p.č. 494/1, o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště
- pozemky, části p.p.č. 3891/152, ost.pl. o výměře cca 12 m2 a p.p.č. 3891/157, ost.pl.
o výměře cca 223 m2, v k.ú. Planá u M.L.
- pozemky, části p.p.č. 3891/152, ost.plocha o výměře cca 24 m2 a p.p.č. 3891/157,
ost.plocha o výměře cca 18 m2, v k.ú. Planá u M.L.
6. neschválilo prodej pozemku, části poz.p.č. 3507/33 o výměře 110 m2 v k.ú. Planá u M.L.
z důvodu podzemních sítí a zachování přístupnosti sousedních pozemků.
7. odložilo projednání záměru prodeje pozemků - pozemky, poz.p.č. 6 o výměře 246 m2, části
poz.p.č.7/1, č. 11/9, č. 819/1, č. 856 o celkové výměře cca 750 m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží
na 7.jednání s tím, že předmětem prodeje nebude část p.p.č.6, která je součástí PHO
1.stupně.

Ověřovatelé zápisu
dr. Josef Švarcbek
p. František Slabý

ing. Karel Vrzala
starosta

