Usnesení
ze 4. jednání ZMP konaného dne 29.1.2003
U 11 – ZMP bere na vědomí:
1. informace o práci Rady od 3.jednání ZMP.
2. informaci vedoucí kulturního střediska o stavu exponátů sbírky moderního umění.

U 12 – ZMP schválilo:
1. program 4.jednání a ověřovatele zápisu p.Mgr. Němečkovou a p.ing. Nutila.
2. rozpočet Města Planá na rok 2003 – příjmy ve výši 66,7 mil. Kč, výdaje ve výši 66,7 mil. Kč a
závazné ukazatele pro jeho čerpání.
3. plán hospodářské činnosti Města Planá na rok 2003.
4. nabytí nemovitosti, stavby občanské vybavenosti, svépomocné dílny bez popisného čísla, na
stavební parcele č. 564 v k.ú. Planá u M. L., darem od Automotoklubu Planá, se závazkem
poskytnout dárci do výpůjčky nebytový prostor o velikosti 140 m2 v objektu na st.p.č. 1645
v k.ú. Planá u M.L., na dobu 20 let ode dne vyklizení dílny na st.p.č. 564.
5. podání žádosti ÚZSVM Tachov o úplatný převod pozemků, st.p.č. 564 o výměře 260 m2 a
poz.p.č. 234/5 o výměře 500 m2 v k.ú. Planá u M.L.
6. přijetí daru – knihy v hodnotě 148.020 Kč pro městskou knihovnu od ČR - OkÚ Tachov.
7. dodatek č. 2 zřizovací listiny ZŠ Na Valech, ZŠ náměstí, MŠ Havlíčkova a MŠ Smetanova. Text
v kapitole VI třetí odstavec písm. b) zní takto: uzavírání smluv o půjčce nebo o úvěru mimo
půjček poskytovaných pracovníkům školy z FKSP.
8. zahájení přípravy výstavby bytového domu ve Hřbitovní ulici v Plané.

U 13 – ZMP rozhodlo:
1. revokovat část usnesení č.142/5 c) ze dne 11.9.2002, stanovující kupní cenu pozemků
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5.
6.
7.
8.

částkou 100,- Kč/1 m2 a schválilo prodej pozemků za Kč 10/1 m2 Stavebnímu bytovému
družstvu Tachov. Kupní cena pozemků činí 19.520 Kč a je splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN. (stav.p.č. 1060 o výměře 241 m2, stav.p.č. 1861 o výměře 235 m2, stav.p.č.
1862 o výměře 272 m2, stav.p.č. 1873 o výměře 274 m2, stav.p.č. 1870 o výměře 272 m2,
stav.p.č. 1868 o výměře 286 m2, stav.p.č. 1869 o výměře 372 m2, všechny v k.ú. Planá u
M.L.)
prodat pozemky, poz.p.č. 1585/24 o výměře 156 m2, poz.p.č. 3891/158 o výměře 44 m2 a
poz.p.č. 3891/160 o výměře 251 m2 v k.ú. Planá u M.L kupujícímu ČR-ŘSD Praha.. Cena
pozemků podle znaleckého posudku činí 18.520,- Kč a je splatná do 90 dnů ode dne převzetí
kupní smlouvy s vyznačeným vkladem do KN.
stanovit nabídkovou cenu domu čp. 47 na náměstí Svobody včetně stav.parcely č. 46/1 o
výměře 597 m2 v k.ú. Planá u M.L. ve výši 2.150.070 Kč, s tím, že nebude uplatněna
podmínka opravy pláště domu před uzavřením kupní smlouvy podle čl. 4 zásad Města Planá
ze dne 26.9.2001.
vyhlásit záměr prodeje: - pozemku, poz.p.č. 368/1, trvalý travní porost, část o výměře cca
1100 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
zrušit OZV města Planá o hospodaření s byty v majetku města Planá ze dne 2.6.1992 včetně
dodatků z důvodu změn právních předpisů.
zvolit předsedou finančního výboru p.ing. Václava Krejčího.
zvolit předsedou kontrolního výboru p.Mgr. Martinu Němečkovou.
připojit se k prohlášení měst a obcí tachovského okresu k projektu předloženému krizovým
štábem Nemocnice Planá u Mariánských Lázní, k prohlášení měst a obcí tachovského okresu
ze dne 6.1.2003 určenému současnému zřizovateli a ke zmocnění ing. Karly Vrzaly k jednání
s orgány Plzeňského kraje o vytvoření subjektu, který bude nemocnici provozovat.

U 14 – ZMP ukládá:
1. předsedům kontrolního a finančního výboru připravit na 5. jednání návrhy na personální
složení výborů.

Ověřovatelé zápisu
p. Mgr. Martina Němečková
p. ing. Pavel Nutil

ing. Karel Vrzala
starosta

