Usnesení
ze 32. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 20.3.2002

U 123 – ZMP bere na vědomí:
1. Zprávu o práci Rady Města Planá od 31.jednání Zastupitelstva a o plnění uložených úkolů.
2. Planá nebude obcí s rozšířenou působností.

U 124 – ZMP schválilo:
1. První změny rozpočtu města Planá na rok 2002.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s manželi Groottscholten na budoucí převod
nemovitostí v Kyjovské ulici, po jejich převodu do vlastnictví Města Planá, od PF ČR a
Nemocnice následné péče Planá-Sv. Anna. Celková výměra pozemků je 11.894 m2 (poz.p.č.
948/1, poz.p.č. 948/4,st.p.č. 529/2 s objektem občanské vybavenosti, část poz.p.č. 1349/1,
část poz.p.č. 913/2, st.p.č. 709/3, st.p.č. 709/4) dohodnutá kupní cena Kč 243.400 Kč.
3. novou obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
města Planá, jejíž platnost je omezena na dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru
města Planá, tj. do 31.12.2007.
4. na doporučení komise pro regeneraci MPZ, památkového ústavu v Plzni a referátu kultury
OkÚ Tachov využití nabídnutého příspěvku 650.000 Kč z Programu regenerace MPZ pro rok
2002 na obnovu nemovitých kulturních památek takto:

na rekonstrukci morového sloupu na náměstí Svobody bude použito 300 tis.Kč, na
pokračující opravu střechy fary v Plané bude použito 350 tis.Kč (z rozpočtu města
Planá bude poskytnuto dalších 157 tis.Kč)
U 125 – ZMP rozhodlo:
1. prodat objekt č.p. 608 se stav.p. č. 709/1 o výměře 3377 m2, poz.p.č. 948/2 o výměře 5147
m2, poz.p.č. 948/3 o výměře 3147 m2, poz.p.č. 948/5 o výměře 16 m2, v k.ú. Planá Corneliovi
a Heleně Grootscholten, bytem Den Haag, Holandsko, za kupní cenu 2.906.600 Kč splatnou
před vkladem kupní smlouvy do KN.
2. zrušit dosud platnou obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu
sídelního útvaru města Planá schválenou Městským zastupitelstvem v Plané dne 27.9.1994.
3. zahájit podle harmonogramu výstavbu domu s pečovatelskou službou s 52 byty ve
Smetanově ulici z vlastních prostředků rozpočtu Města Planá. V případě přiznání dotace z FRB
v květnu 2002 bude výstavba dále pokračovat, v opačném případě bude stavba
zakonzervována. V roce 2003 v případě získání dotace z FRB bude pokračovat výstavba DPS.
Pokud dotace opět nebude přiznána, město stavbu dokončí z vlastních prostředků jako dům
s byty pro nájemní bydlení.)
4. požádat správce konkursní podstaty, který nabízí k prodeji zámek v Plané, o jeho odprodej
Městu Planá za nabídnutou cenu 1 Kč.

ing. Karel Vrzala
starosta

