Usnesení
ze 39.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 30.10.2002
U 146 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci RMP od 38.jednání ZMP.
2. informaci o plnění usnesení a úkolech přecházejících do dalšího volebního období.
3. rozbor hospodaření příspěvkové organizace Služby Města Planá za I.pololetí 2002.

U 147 – ZMP schválilo:
1. šesté změny rozpočtu Města Planá na rok 2002, příjmy i výdaje ve výše 93,400 mil. Kč. Dále
schvaluje změny závazných ukazatelů (ZŠ Valy – spotřeba plynu, školní hřiště – nákup
vysavače).
2. úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Služby Města Planá na rok 2002.
3. uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a invest. příspěvku na budoucí prodej
bytu č. 840/8 Karlu Hradeckému, na příslušnou část půdního prostoru domu čp. 840, o
výměře cca 73,5 m2, za podmínek daných usnesením RMP č. 605/1 ze dne 21.10.2002.
4. uzavření zástavní smlouvy na zástavu bytových domů čp.840, 841 a 842 v Bohušově ulici
v Plané, ve smyslu rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu ze dne
30.10.2000, na dobu 20 let ode dne kolaudace, ve prospěch MMR ČR.

U 148 – ZMP rozhodlo:
1. prodat pozemek - poz.p.č. 56/1 o výměře 367 m2 v k.ú. Planá u M.L. manželům Zhorným za
kupní cenu 40.370 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
2. prodat pozemek - p.p. č. 1581/4 o výměře 181 m2 v k.ú. Kříženec manželům Jeřábkovým za
kupní cenu 7.240 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
3. navrhnout SOU Planá prodej objektů k 1.1.2004 za kupní cenu podle znaleckých posudků ve
výši 1.099.770 Kč za objekt čp. 282 a 2.701.200 Kč za objekt čp. 283.
4. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 1017/3 a části poz. parcel č. 1010/2 a 1023/2,o celkové
výměře cca 420 m2 v k.ú. Planá u M.L. s podmínkou, že převáděný pozemek nebude dotčen
podzemním vedením inž. sítí a bude mimo přístupu k výpusti rybníka.
5. nevyhlásit záměr prodeje pozemku – části p.p. č. 1317/1 v k.ú. Týnec z důvodu existence
podzemních vedení inžen. sítí na pozemku.
6. příspěvková organizace SMP bude zrušena bez likvidace po získání kompletních podkladů
potřebných k rozhodnutí.
ing. Karel Vrzala
starosta

