Usnesení
z 2.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 27.11.2002
U 5 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 1.jednání ZMP.
2. dopis občanů ze Zlivi o problémech s rekonstrukcí komunikace a vysvětlení starosty.

U 6 – ZMP schválilo:
1. program 2.jednání ZMP a ověřovatele zápisu p. Mgr. Čápovou a p. Habadu.
2. přijetí majetku - počítačové sítě pro ZŠ Na Valech v hodnotě 144.312 Kč a počítačové sítě pro
ZŠ náměstí Svobody v hodnotě 144.312 Kč – do majetku Města Planá.

U 7 – ZMP rozhodlo:
1. - odměna za výkon funkce člena ZMP činí 440 Kč měsíčně
- odměna za výkon funkce člena RMP a předsedy výboru činí 1.300 Kč měsíčně
- odměna za výkon funkce člena výboru činí 440 Kč měsíčně
- neuvolněným členům ZMP a členům výborů nenáleží tzv. další odměna
- odměny budou členům ZMP přiznány od 13.11.2002, ostatní od dne zvolení do
funkce
- při souběhu funkcí nebude vyplácena odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé
funkce
- členům ZMP a výborů budou při plnění úkolů vyplývajících z jejich funkce
poskytovány cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených zák. č. 119/1991
- odměny nenáleží v případech uvedených v § 73 odst. 3 zák. č. 313/2002 Sb. a dále
v případě nečinnosti člena ZMP a výborů.
2. Zřizovací listina ZŠ Na Valech se v kapitole II Vymezení hlavního účelu a předmět činnosti
dodatkem č. 1 doplňuje takto:

Další předměty hlavní činnosti:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
- realitní činnost
3. Zřizovací listina ZŠ náměstí Svobody se v kapitole II Vymezení hlavního účelu a předmětu
činnosti dodatkem č. 1 doplňuje takto:

Další předměty hlavní činnosti:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
- realitní činnost
- hostinská činnost
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
4. odložit volbu předsedů kontrolního a finančního výboru na 3.jednání.
5. odložit schválení jednacího řádu na 3.jednání.
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