Usnesení
ze 34.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 22.5.2002
U 129 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 33.jednání ZMP.
U 130 – ZMP schválilo:
1. OZV č. 2/2002 – Řád veřejného pohřebiště v Plané.
2. program 34.jednání ZMP a ověřovatele zápisu p. Josefa Bitaru a p.ing. Pavla Žižku.
3. druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2002 – rozpočet zůstává vyrovnaný, příjmy i
výdaje ve výši 79 mil. Kč.
4. návrh postupu aktivace obchodní společnosti Plánské služby , s.r.o. a jeho realizaci.
5. převod majetku, práv a povinností SMP Planá, IČO 00869112, na novou obchodní společnost
Plánské služby, s.r.o. formou prodeje částí podniku podle § 476 a násl. obchodního zákoníku
k datu 30.6.2002.
6. uzavření nájemní smlouvy na majetek určený k výkonu činností společnosti Plánské služby,
s.r.o. od 1.7.2002.
7. směnu pozemků v k.ú. Planá u M.L. mezi Městem Planá (poz.p.č. 1927/2 o výměře 2122 m2)
a Plzeňským krajem ( poz.p.č. 3671/20, 3671/21, 3671/22, 3671/23, 3671/24, 3671/25,
3561/17, 3561/18, 3561/19, 3561/20 a 3561/21, o celkové výměře 2643 m2). Směnná
smlouva bude uzavřena na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 3.9.1998 se SÚS
Stříbro, bez finančního vyrovnání rozdílu cen.

U 131 – ZMP rozhodlo:
1. zrušit své usnesení č. 60/2 ze dne 28.6.2000 včetně usnesení navazujících (U 60/3,63/4).
2. prodat poz. parcelu č. 300 v k. ú. Vížka o výměře 241 m2 Romaně a Thomasu Zwickirsch,
bytem SRN, za cenu 9.640 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
3. vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí.
 poz.p.č. 135/11 o výměře 200 m2 v k.ú. Vížka
 část poz.p.č 1678 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kříženec
 poz.p.č. 226/4 o výměře 76 m2 v k.ú. Zliv
 část poz.p.č. 3612/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Planá u M.L.
 poz.p.č. 131/2, 131/1, 121/1, 120/1 a 117 o celkové výměře 4591 m2 v k.ú. Planá u
M.L.
 nebytové prostory, části půdních prostorů domu s 24 bytovými jednotkami
v Bohušově ulici, sekce A, B a C případným zájemcům, kterými mohou být nájemci a
budoucí vlastníci bytů v 5. nadzemním podlaží domu za kupní cenu 250 Kč/1m2.
4. Město Planá se vzdává práva na převod pozemků, části poz.p.č. 664/3, 726/1, 538/11,
538/12, 718, 511/1, 506/1, 385 a 386/1, (ve smyslu GP č. 570-346-47/2002 nově vzniklé
poz.p.č. 664/5, 726/4, 538/23, 538/21, 718/2, 511/2, 506/8, 385/2, 386/16 a 383/6) všechny
v k.ú. Planá u M.L., z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Planá a současně prohlašuje, že nemá
námitky proti převodu těchto pozemků na Obec Chodová Planá, z důvodu výstavby
cyklostezky.
5. v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , že ve volebním období 2002-2006
bude mít Zastupitelstvo Města Planá 15 členů.
6. dát RMP pravomoc k uvolnění investičního příspěvku pro SMP ve výši 700.000 Kč.

U 132 – ZMP ukládá:
1. RMP upřesnit rozhodnutí č. 520/6 (úhrady za užívání městského stadiónu). Informaci podat
na 35.jednání ZMP.
2. RMP projednat za účasti projektanta a invest. technika možnost úpravy projektu
rekonstrukce křižovatky u Trioly v Plané, o výsledku informovat na 35.jednání ZMP.

ing. Karel Vrzala
starosta

