Usnesení
ze 33. jednání ZMP konaného dne 17.4.2002
U 126 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci RMP od 32.jednání ZMP.
2. závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku Města Planá k 31.12.2001.
3. informaci o výsledku přezkoumání hospodaření Města Planá v roce 2001- kontrola nezjistila
nedostatky v hospodaření Města Planá v roce 2001.

U 127 – ZMP schválilo:
1. program 33.jednání ZMP a ověřovatele zápisu – p.dr. Hájkovou a p. Teplíka.
2. závěrečný účet hospodaření Města Planá za rok 2001 včetně finančního vypořádání.
3. přijetí daru – výpočetní techniky od Finančního ředitelství Plzeň pro Základní školu Na Valech
(HIM v hodnotě 188.895 Kč, DHIM v hodnotě 56.688,20 Kč).
4. převod pozemkových parcel č. 1460/6, 1474/2, 1521/5, 1522/6, 1522/7 a 1523/12, o celkové
výměře 8266 m2, v k.ú. Planá u M.L., od PF ČR, do majetku Města Planá za cenu 176.980 Kč
z důvodu jejich následného prodeje firmě Stora Enso Timber Planá, s.r.o., za kupní cenu Kč
195.156. Podmínkou uzavření smlouvy o převodu od PF je předchozí uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě s uvedenou firmou.
5. koupi poz.parcely č. 451/1 o výměře 21 m2, se stavbou kapličky, v k.ú. Pavlovice nad Mží od
Augustina Pekaře za kupní cenu 840 Kč.
6. převod poz.parcely č. 453/12 o výměře 21 m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží, od PF ČR
(v souvislosti se schválením bodu 4) k zajištění přístupu.

U 128 – ZMP rozhodlo:
1. prodat poz.p.č. 2880/31 o výměře 24 m2 v k.ú. Planá u M.L. p. Mikuláši Dzubovi za cenu 2.640
Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
2. prodat poz.p.č. 3570/2, díl „a“, o výměře 2 m2 v k.ú. Planá u M.L.Miroslavu a Martě
Jeřábkovým za kupní cenu 220 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN
3. prodat poz.p.č. 550/18, 550/19 a 550/20, o celkové výměře 166 m 2 v k.ú. Vížka Anně
Burešové za kupní cenu 6.640 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
4. prodat poz.parcely č. 1566/3, 1566/4 a 1566/5 o celkové výměře 7105 m 2 v k.ú. Planá u M.L.
firmě DEVELOPMENT TRADING a.s. Praha pro stavbu obchodního střediska za těchto
podmínek:
 kupní smlouva bude uzavřena před zahájením stavby (výjimka ze zásad) nejpozději
do 31.12. 2002, s možností odstoupit od smlouvy, pokud nebude stavba dokončena
do 2 let od uzavření kupní smlouvy
2
 kupní cena pozemku, doporučená RMP ve výši 300 Kč/m , bez ohledu na porosty, činí
celkem 2.131.500 Kč a je splatná před vkladem kupní smlouvy do KN, na vinkulovaný
účet.
5. prodat bytový dům č.p. 64 se st.parcelou č.513 v k.ú. Planá u M.L. Zdeňku a Věře Šímovým za
kupní cenu 650.000 splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN. Kupní smlouva bude
uzavřena podle zásad po opravě pláště domu (oprava střechy a komínu bude provedena
v domě mimo hnízdění čápů). Kupující se zavazuje zachovat čapí hnízdo nebo zajistit
náhradní dle požadavku orgánu ochrany přírody.
6. vyhlásit záměr prodeje
 poz.p.č. 1460/6, 1474/2, 1521/5, 1522/6, 1522/7 a 1523/12, o celkové výměře 8266
m2, v k.ú. Planá u M.L.
2
 domu č.p. 47, včetně stav.parcely č. 46/1 o výměře 597 m , k.ú. Planá u M.L.
2
 části poz.parcely č. 696/2 o výměře cca 100 m v k.ú. Křínov



- části poz.parcely č. 175/1 v k.ú. Planá, o nezbytné výměře podle PD, ke zřízení
přístupové komunikace
7. nevyhlásit záměr prodeje st.p.č. 432/2 a části poz.p. č. 3684/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Planá.
8. změnit podmínky usnesení č. 121/5 ze dne 6.3.2002 v bodech:
 kupující získá do vlastnictví poz.p.č. 1175 dle GP 115-655/2001, která je ve vlastnictví
fyzické osoby a je součástí účelové komunikace – tato podmínka se ruší
 bude zřízeno věcné břemeno trvalého veřejného přístupu na všechny pozemky tvořící
přístupovou účelovou komunikaci k nemovitosti na st.p.č. 22/2 – tato podmínka se
mění takto: - bude zřízeno věcné břemeno přístupu ke st.p.č. 22/2 ve prospěch jejího
vlastníka .
9. náklady na organizaci vánočního koncertu v Tirschenreuthu ve výši cca 50 tis.Kč budou
začleněny do II.rozpočtových změn 2002.
ing. Karel Vrzala
starosta

