Usnesení
ze 3. jednání ZMP konaného dne 18.12.2002
U 8 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci rady od 2.jednání ZMP.
2. přehled navrhovaných investičních akcí na rok 2003.

U 9 – ZMP schválilo:
1. program 3.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Bartákovou a p.dr. Kučeru.
2. sedmé změny rozpočtu Města Planá na rok 2002, příjmy i výdaje jsou ve výši 96,310 mil. Kč.
3. pravidla rozpočtového provizória Města Planá na rok 2003 platná do schválení rozpočtu na
rok 2003.
4. jednací řád svých jednání platný od 1.1.2003.

U 10 – ZMP rozhodlo:
1. prodat pozemek, poz.p.č. 4/1 o výměře 435 m2 v k.ú. Zliv nad Mží, Peteru Sivákovi, za kupní
cenu 17.400,- Kč, splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva
bude uzavřena po dokončení stavby septiku na převáděném pozemku.
2. prodat pozemek, poz.p.č. 4/2 o výměře 305 m2 v k.ú. Zliv nad Mží p. Františku Grundzovi za
kupní cenu 12.200 Kč splatnou před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní
smlouva bude uzavřena po dokončen stavby septiku na převáděném pozemku.
3. prodat pozemek - poz.p.č. 1107/5 o výměře 76 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště p. Mir. Pošustovi za
kupní cenu 3.040 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
4. vyhlásit záměr prodeje pozemků:

- poz.p.č. 819/2 a části poz. p č. 819/1, 7/1 a 11/9, o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, s upozorněním pro kupující, že pozemky se nacházejí v PHO
vodního zdroje
- části poz. p č. 383/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Vížka
- poz. p č. 1000/6 o výměře 46 m2 v k.ú. Zliv nad Mží s podmínkou, že žadatelka
zajistí souhlas orgánu státní správy lesů s dělením pozemku a odnětím pozemku
z plnění funkcí lesa ve smyslu zák.č. 289/95 Sb. o lesích
- 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.
5. pověřit prováděním svatebních obřadů (přijetí prohlášení o uzavření manželství) ve volebním
období 2002-2006 mimo starostu a místostarostu p. Marii Čápovou.
6. odložit volbu předsedů finančního a kontrolního výboru na další jednání.
7. k žádosti o povolení stavby trojgaráže u č.p. 303, že navrhovaná stavba je v rozporu se
závaznou částí územního plánu. Výjimky ze závazné části ÚP se nepřipouštějí.
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