Usnesení
ze 30. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 30.1.2002

U 115 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 29.jednání ZMP.
2. informaci o plnění usnesení č. 110/3, 114/1 a 2.

U 116 – ZMP schválilo:
1. program 30.jednání a ověřovatele zápisu p.ing, Krejčího a p.dr. Lysého.
2. rozpočet Města Planá na rok 2002 – příjmy ve výši 61,7 mil. Kč, výdaje ve výši 71,7 mil. Kč,
rozdíl ve výši 10 mil. Kč bude vykryt použitím prostředků z fondu rezerv a fondu památek.
3. rozpočet příspěvkové organizace Služby Města Planá na rok 2002- náklady ve výši 38,163 mil.
Kč, výnosy ve výši 38,335 mil. Kč, předpokládaný zisk 172 tis.Kč, dotace na hlavní činnost ve
výši 5,092 mil. Kč.
4. do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově paní Vlastu Cibulkovou, bytem Planá,
Fučíkova 470 a pana Josefa Bitaru, bytem Planá, Jateční 651.
5. změnu usnesení č. 112/8 ze dne 19.12.2001 – smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod
bytu č. 7 v sekci B bude uzavřena s Vladanem a Světlanou Uhrovými, Lázeňská 208, Lázně
Kynžvart.

U 117 – ZMP rozhodlo:
1. prodat pozemkovou parcelu č. 373/61 o výměře 22 m2v k,ú, Planá Pavlu Hrůšovi za kupní
cenu 2.420 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
2. vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí:

- poz. parcely č. 948/2 o výměře 5147 m2, č. 948/3 o výměře 3147m2 a č. 948/5 o
výměře 16 m2 – všechny v k.ú. Planá
- poz. parcely č. 300 o výměře 241 m2, v k.ú. Vížka
U 118 – ZMP ukládá Radě:
1. informovat na 31.jednání Zastupitelstva o tom, jak byly vyřízeny připomínky p. Füldnera
(havarijní stav domu č.p. 64) a p. Káčera (příliš malé okno v bytě).
2. projednat za účasti předsedy finančního výboru připomínky finančního výboru ke smlouvě o
pronájmu koupaliště, případně připravit návrh dodatku k této smlouvě. T: na jednání R dne
11.2.2002.

Ověřovatelé zápisu:
p. ing. Václav Krejčí

…………………

p. MUDr. Karel Lysý

…………………
ing. Karel Vrzala
starosta

