Usnesení
z 5.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 5.3.2003
U 15 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 4.jednání ZMP.
2. splnění části U č. 14.

U 16 – ZMP schválilo:
1. program 5.jednání a ověřovatele zápisu p. Jitku Sádlíkovou a p. ing. Karla Sedláčka.
2. zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes st.p.č. 403/2 v k.ú. Planá u M.L., ve
prospěch vlastníků pozemku st.p.č. 403/1, manželů Lieblových, Planá, Dukel. hrdinů 108, za
jednorázovou úhradu 10.000 Kč.
3. rozpis příspěvku na provoz příspěvkových organizací – základních a mateřských škol na rok
2003 včetně pravidel jeho užití.
4. první změny rozpočtu Města Planá na rok 2003, rozpočet zůstává vyrovnaný, příjmy i výdaje
ve výši 66,7 mil. Kč.
5. dary a příspěvky na činnost zájmovým a sportovním organizacím a jednotlivcům na rok 2003.
6. členy kontrolního výboru – p. Miloslav Antropius, p.ing. Sylva Kapolková, p.ing. Zdeněk
Němeček, p.MUDr. Jitka Kotschyová.
7. s platností od 1.1.2003 :

- odměnu za výkon funkce člena rady – 1.390 Kč měsíčně
- odměnu za výkon funkce předsedy výboru – 1.040 Kč měsíčně
- odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva – 470 Kč měsíčně
- odměnu za výkon funkce člena výboru nebo komise (pro člena zastupitelstva) – 990
Kč měsíčně.
Odměny se zaokrouhlují na celé stokoruny směrem nahoru.
Ostatní ustanovení U č. 7/1 ze dne 27.11.2002 zůstávají v platnosti.
U 17 – ZMP rozhodlo:
1. prodat pozemek, stav.p.č. 1621 o výměře 193 m2, v k.ú. Planá u Mar. Lázní Stavebnímu
bytovému družstvu Tachov za kupní cenu 1.930 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do
KN.
2. prodat pozemek, poz.p.č. 122/12 o výměře 167 m2 v k.ú. Vížka Josefu Šloufovi, Kaznějovská
54, Plzeň, za kupní cenu 16.700 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
3. neprodat dům čp. 47, včetně stav. parcely č. 46/1 o výměře 597 m2, v k.ú. Planá u M.L. Marii
Tampírové za nabídnutých podmínek.
4. vyhlásit záměr prodeje

- pozemku,st.p.č. 403/2 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- pozemku, poz.p.č. 1011/18 o výměře 220 m2 v k.ú. Planá u M.L.
5. požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci na výstavbu 32 nájemních bytů v lokalitě
Smetanova ulice. Zároveň bere na vědomí, že město bude muset zajistit chybějící finanční
prostředky na výstavbu. S podmínkami smlouvy o užití dotace chce být zastupitelstvo
seznámeno před jejím podpisem.
6. že z rozpočtu města bude v roce 2003 na opravu památkových objektů financovanou
s podporou z Programu regenerace městských památkových zón uvolněna částka dle zásad
„Programu“ (minim. 710 tis.Kč, na opravu věže u kostela).
7. dne 10.března bude vyvěšena vlajka okupovaného Tibetu jako výraz solidarity.
8. o peněžitém vkladu ve výši 1.690.000 Kč na zvýšení základního kapitálu Plánských služeb,
s.r.o. Planá, na účet společnosti č. 10001920/8030.
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p. ing. Karel Sedláček
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