Usnesení
z 31. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 6.3.2002

U 119 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady Města Planá od 30.jednání ZMP.
2. splnění usnesení č. 103/2, 110/3, 114/2, 118/1 a 118/2.
3. sdělení OS v Tachově, že p. Josef Bitara jako člen ZMP nemůže z důvodu neslučitelnosti funkcí
vykonávat funkci přísedícího OS.

U 120- ZMP schválilo:
1. program 31.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Bartákovou a p.ing. Čermáka.
2. příspěvky na sportovní a zájmovou činnost organizacím i jednotlivcům z rozpočtu města na
rok 2002.
3. závazné ukazatele hospodaření složek napojených na rozpočet města pro rok 2002.
4. předpokládaný rozpočet Města Planá na rok 2003.

U 121 – ZMP rozhodlo:
1. na základě doporučení RMP a FV a předložené kalkulace nákladů na provoz koupaliště v roce

2.
3.

4.
5.

2002 poskytnout provozovateli – SDH Planá příspěvek ve výši 148.100 Kč. Příspěvek bude
poskytnut po dohodě RMP a provozovatele. Z rozpočtu města budou hrazeny materiálové
náklady na akce zahrnuté v plánu oprav.
požádat PF ČR o převod poz. parcely č. 159/1 o výměře 172 m2 v k.ú. Planá – převod podle
zák. č. 95/99 Sb. případně podle zák. č. 229/91 Sb.
uzavřít s ŘSD ČR smlouvu o budoucí kupní smlouvě na bezúplatný převod stavebních objektů
včetně pozemků : SO 131 – sjezd ke kravínu, SO 105 a 153/3 – jižní napojení Plané, včetně
stálého dopravního značení (stavby budované v souvislosti s výstavbou dálničního přivaděče).
vyhlásit záměr prodeje poz.parcel č. 1566/3,1566/4 a 1566/5 o celkové výměře 7.105 m2
v k.ú. Planá.
vyhlásit záměr prodeje stav.p. č. 21, poz.p.č. 1107/4,1172/1 a 1172/2 podle GP č. 115655/2001 a st.p.č. 22/3, o celkové výměře 613 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště s podmínkami:

- kupující získá do vlastnictví poz.p.č. 1175 dle GP 115-655/2001, která je ve vlastnictví
fyzické osoby a je součástí účelové komunikace
- bude zřízeno věcné břemeno trvalého veřejného přístupu na všechny pozemky tvořící
přístupovou účelovou komunikaci k nemovitosti na st.p.č. 22/2,
- kupující zajistí trvalou sjízdnost účelové komunikace
- kupující zajistí na převedených pozemcích hospodaření odpovídající hospodaření
v ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně.
6. stanovit kupní cenu pozemků přiléhajících k objektu č.p. 608 takto:

- nezastavěná část st. parcely č. 709 (2725 m2) za Kč 73/m2
- poz.parcely č. 948/2, 948/3 a 948/5 za Kč 25/m2
7. nevyhovět žádosti p. Káčera o změnu typu okna v jeho bytu v domě 24/Bohušova na náklady
Města Planá.
8. vybudovat v domě 24/Bohušova dodatečně 3 byty 1+1 v části prostor původně označených
jako sušárna, nákladem cca 255 tis.Kč za byt (bude zahrnuto v I.rozpočtových změnách).

U 122 – ZMP ukládá:
1. RMP prověřit možnost vydat OZV omezující především noční hluk stanovením závazných
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí.

Ověřovatelé zápisu:

p. dr. Bartáková ……………………

p. ing. Čermák ………………………

ing. Karel Vrzala
starosta

