Usnesení
ze 38.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 9.10.2002
U 143 - ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci RMP od 37.jednání ZMP.
2. souhrnnou informaci o školských zařízeních v Plané ke dni 1.9.2002.

U 144 - ZMP schválilo:
1. program 38.jednání ZMP a ověřovatele zápisu p. ing. Pavla Nutila a p. Ladislava Červeňáka.
2. odkoupení pozemků od firmy IC Agro Plzeň po zlikvidovaném hospodářském areálu v Týnci
do vlastnictví Města Planá za celkovou kupní cenu 1 Kč za podmínky, že návrh smlouvy o
budoucí kupní smlouvě bude doplněn ve smyslu usnesení RMP č. 594/2 ze dne 30.9.2002.
Jedná se o tyto pozemky: pozemky st.p.č. 58/2 174 m2, st.p.č. 58/3 28 m2, st.p.č. 57 1156
m2, st.p.č. 59 61 m2, st.p.č. 60/1 960 m2, st.p.č. 60/3 100 m2, poz.p.č. 454/3 2256 m2,
poz.p.č. 454/6 1703 m2, poz.p.č. 454/11 874 m2, poz.p.č. 454/13 225 m2, poz.p.č.
454/15 649 m2, poz.p.č. 455/1, 679 m2, poz.p.č. 456/1 481 m2, poz.p.č. 456/3 117 m2,
poz.p.č. 456/5 236 m2, poz.p.č. 458/1 2957 m2, poz.p.č. 458/3 424 m2, poz.p.č. 463/3 62
m2, poz.p.č. 463/7 112 m2, poz.p.č. 463/9 135 m2.
3. realizaci akce úprava přívodu vody do plánského koupaliště firmou AFR za cenu do 35 tis.Kč,
bude zařazeno do 6.rozpočtových změn.
4. přijetí darů pro Město Planá – síť LAN pro objekt Zvláštní školy v Plané, Na Příkopech 124
v ceně 54.117 Kč od MŠMT ČR, obraz Josefa Břečky v ceně 25.000 Kč a obraz Richarda
Náhlovského v ceně 6.000 Kč pro sbírku moderního umění Města Planá.
5. rozbor hospodaření příspěvkové organizace Služby Města Planá za rok 2001.
6. upřesnění položek schváleného investičního příspěvku na rok 2002 z rozpočtu Města Planá
Plánským službám, s.r.o.
7. doplnění plánu oprav Plánských služeb (doplnění čerpadla a rozvodů TUV na poliklinice),
náklad 16 tis.Kč, bude čerpáno z účtu hospodářské činnosti města.

U 145 - Zastupitelstvo Města Planá rozhodlo:
1. zrušit organizační složky Města Planá – ZŠ Na Valech, ZŠ nám.Svobody, MŠ Havlíčkova, MŠ
Smetanova a DDM Planá a to ke dni 31.12.2002.
2. zřídit dnem 1.1.2003 příspěvkové organizace

a) Základní škola Planá, Na Valech 143, okres Tachov
b) Mateřská škola Planá, Havlíčkova 449, okres Tachov
c) Mateřská škola Planá, Smetanova 620, okres Tachov
d) Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, která vzniká splynutím
dosavadních organizačních složek ZŠ nám. Svobody a DDM Planá.
Tyto příspěvkové organizace přebírají veškerá práva a povinnosti vztahující se na
dosavadní organizační složky Města Planá, které jsou rozhodnutím zastupitelstva
zrušeny (viz bod 1).
Zároveň schvaluje zřizovací listiny výše uvedených příspěvkových organizací.
3. v souvislosti se zrušením organizačních složek odvolává ke dni 31.12.2002 z funkce ředitelky
ZŠ Na Valech p. Marii Čápovou, z funkce ředitele ZŠ náměstí Svobody p. Jindřicha Kolesu,
z funkce ředitelky MŠ Havlíčkova ul. p. Lenku Brabcovou, z funkce ředitelky MŠ Smetanova p.
Leontinu Lepíčkovou a z funkce ředitele DDM p. Josefa Staňka.

Ke dni 1.1.2003 jmenuje do funkcí ředitelů příspěvkových organizací p. Marii
Čápovou – ZŠ Na Valech, p. Jindřicha Kolesu – ZŠ náměstí Svobody, p. Lenku
Brabcovou - MŠ Havlíčkova, p. Leontinu Lepíčkovou – MŠ Smetanova.

4. zřídit Městskou knihovnu v Plané jako organizační složku Města Planá, schvaluje její zřizovací
listinu.
5. prodat poz.p.č. 696/5 a 696/6 o celkové výměře 118 m2 v k.ú. Křínov p. Oldřichu Mrtvému,
Křínov E l za kupní cenu 4.720 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
6. změnit a doplnit dále uvedená usnesení, kterými byl žadatelům schválen prodej pozemků
v k.ú. Planá pro stavbu rodinného domu, takto:

- usnesení č.161/7 z 15.4.1997
poz.p.č. 2060/13 o výměře 837 m2 Ing.Jiřímu Vernerovi
st.p.č. 2021 o výměře 104 m2 a poz.p.č. 2060/2 o výměře 772 m2 Lubomíru Chmielovi
st.p.č. 2041 o výměře 173 m2 a poz.p.č. 2059/11 o výměře 612 m2 Radku Lokšenincovi
poz.p.č. 2059/1 o výměře 775 m2 Jiřímu Fialovi
st.p.č. 2007 o výměře 89 m2, poz.p.č. 2062/9 a 2060/12 o výměře 149 m2 a 376 m2
Ing.Jiřímu Ťupovi

- usnesení č.191/5 z 24.2.1998
st.p.č. 2040 o výměře 166 m2 a poz.p.č. 2059/13 o výměře 467 m2 Bohumile Lobovské

- usnesení č.60/5 ze dne 28.6.2000
st.p.č. 2027 o výměře 117 m2 a poz.p.č. 1860/61 o výměře 345 m2 manželům Ryšavým

- usnesení č.67/1 ze dne 11.10.2000
st.p.č. 2051 o výměře 222 m2 a poz.p.č. 1860/67 o výměře 194 m2 manželům Latovým.
7. vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí:

- pozemek, část poz.p.č. 1109 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště
- pozemek, část poz.p.č. 122/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Vížka
8. neschválit směnu pozemků dle návrhu firmy NAMAPEX Planá, s.r.o.
ing. Karel Vrzala
starosta

