Usnesení
z 29.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 19.12.2001

U 111 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady Města Planá od 28.jednání ZMP.
2. první návrh rozpočtu Města Planá na rok 2002 včetně investičních akcí.
3. zprávu kontrolního výboru – splněno U 110/2 a průběžnou informaci k U 110/1 a 110/3.
4. změnu katastrální hranice Týnec-Otín a katastrální hranice Týnec – Vysoké Sedliště
provedenou v rámci pozemkových úprav v k.ú. Týnec.

U 112 – ZMP schválilo:
1. program 29.jednání a ověřovatele zápisu p. Ladislava Červeňáka a p. Václava Habadu.
2. III.změny rozpočtu Města Planá na rok 2001, rozpočet zůstává vyrovnaný, příjmy a výdaje činí
88,65 mil. Kč.
3. změnu závazného ukazatele rozpočtu ZŠ náměstí Svobody – místo opravy oken bude
instalováno zabezpečovací zařízení, provedeny opravy a nákup materiálu.
4. zásady rozpočtového provizória Města Planá od 1.1.2002 do doby schválení řádného
rozpočtu.
5. finanční vypořádání příspěvkové organizace Poliklinika Planá zrušené ke dni 30.9.2001.
6. do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově na volební období 2002-2006 paní Taťánu
Šestákovou, paní Marcelu Brabcovou a pana Miloslava Slivoně.
7. přijetí darů pro Město Planá:
- počítačové sestavy pro ZŠ Planá, Na Valech, v hodnotě Kč 27.349 (vč.DPH) od firmy
Schneider
- peněžního daru ve výši Kč 50.000 pro vybavení SDH Planá od firmy Stora Enso Timber
8. uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na převod bytů v domě se 24 byty, sekce A, B a C,
v Bohušově ulici, za podmínek podle usnesení RMP č. 344/5 ze dne 26.2.2001. Kupní smlouvy
budou uzavřeny s budoucími kupujícími po úhradě sjednaného investičního příspěvku a po
uplynutí zástavního práva na dům s 24 byty, pro MMR (20 let od kolaudace domu)

Sekce A
byt č.1 –Jaroslav a Iva Hicovi, Planá, Bohušova 782
byt č.2 -Lenka Kiewegová, Planá,Sportovní 676
byt č.3 –Edvard a Jana Chmielovi, Planá, Kříženec 21
byt č.4 –Tomáš Holinka, Mar.Lázně, Nákladní 301/13
byt č.5 -Ing.Jan Budka, Mar.Lázně, Ladova 189/72
byt č.6 –Josef a Marie Cupákovi, Planá, Plzeňská 614
byt č.7 –Jaroslav a Eva Truchlých, Rotava 656
byt č.8 –Karel Hradecký, Planá, Fučíkova 465

Sekce B
byt č.1 –Pavel a Marcela Haukovi, Praha 2, Vratislavova 32
byt č.2 –Alice Donovalová, Stráž 294
byt č.3 –Dana Fefferová, Planá, Bohušova 776
byt č.4 –Vojtěch Černý, Tachov, Lesní 1537
byt č.5 –Pavel a Anna Dezortovi, Planá, Komenského 695
byt č.6 –Ludmila Kotlínová, Kladno-Dubí, Ke křížku 677
byt č.7 –Josef Polanský a Andrea Havlíková, Mar.Lázně, Havlíčkova 599/5
byt č.8 –Jozef Káčer a Barbora Pašková, Planá, Fučíkova 697

Sekce C
byt č.1 –Marie Hodonická, Planá, Smetanova 337
byt č.2 –Vitaliy a Alla Borovskyy, Mar.Lázně, Ruská 435
byt č.3 –Martin Buchta, Černošín, 1.máje 178
byt č.4 -Viktor Kapolka, a Hana Roučková, Planá, Komenského 724
byt č.5 –Karol a Božena Hlibokých, Planá, Fučíkova 467
byt č.6 –Radovan a Lucie Lisých, Kladno, Čs.armády 3128
byt č.7 –Luboš a Irena Marouškovi, Planá, Bohušova 782
byt č.8 –Andrea Svěchotová, Planá, Smetanova 334

9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s Českým Telecomem, a.s., o zřízení věcného břemene
vedení telekomunikační sítě, za jednorázovou úhradu podle výpočtu v souladu s platnou
vyhláškou o oceňování nemovitostí, na pozemcích ve vlastnictví Města Planá, v k.ú Planá u
M.L.:

- pro 24 b.j. v Bohušově ulici, na parcelách ve č.1860/49, 1860/50, 1860/43
- pro 14 RD v Bohušově a Havlíčkově ulici, na parcelách č. 1860/20, 1860/24,
1860/28, 1860/23, 1860/31, 1860/13, 1860/32, 144/4, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 2027 a –1863.
U 113 – ZMP rozhodlo:
1. prodat poz.parcelu č. 3684/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Planá Zdeňkovi Šímovi za kupní cenu
8.800 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
2. prodat bytový dům č.p. 18 na náměstí Svobody se st.p.č. 158 v k.ú. Planá JUDr. Jaroslavu
Tomanovi a JUDr. Květoslavě Tomanové za nabízenou kupní cenu 2.100.000 Kč splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN s uplatněním výjimky z čl. 4 prvního odstavce zásad
z 26.9.2001.
3. prodat nebytový prostor č.17 v domě č.p. 781 v Plané o celkové výměře 84,66 m2 Luboši
Vokálkovi, nájemci nebytového prostoru, za kupní cenu Kč 502.304 Kč splatnou před vkladem

4.
5.
6.

7.

kupní smlouvy do KN, s podmínkou, že před uzavřením kupní smlouvy, nejpozději do
15.2.2002 bude uhrazen sankční poplatek za pozdní úhradu nájemného.
nevyhlásit záměr prodeje části poz.parcely č. 3791 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Planá.
odstoupit od kupní smlouvy na prodej bytu č. 4 v domě č.p. 496 v Železničářské ulici v Plané
uzavřené s Jiřinou Rachnovou pro neplnění podmínek kupní smlouvy.
převzít do vlastnictví Města Planá pozemky zastavěné stavbou ČOV v k.ú. Planá u M.L., od PF
ČR, podle §5, odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb. v platném znění: st.p.č. 1807, 1808,
1812/1 a poz.p.č. 1585/18, 1585/29, 1585/30, 1585/32, 1585/33, 1585/34, 1611/4,
1611/6, 1611/7, 1611/8, 3704/11, 3704/58 a 3704/59.
nevyhovět žádosti Polikliniky Tachov o příspěvek na činnost LSPP.

U 114 – ZMP ukládá:
1. starostovi informovat p. dr. Berndta ze Spolkového ministerstva vnitra SRN, že Zastupitelstvo
Města Planá bere na vědomí informaci o záměru prodat dům č.p. 2 v Treppensteinu (část
majetku města v SRN) s výhradou, že spolu s domem by měl být prodán pouze pozemek č.
648 o rozloze 1881 m2.
2. Radě Města Planá projednat závěry zprávy kontrolního výboru o důvodech neplnění
harmonogramu reorganizace SMP.

Ověřovatelé zápisu:

p. Ladislav Červeňák

…………………………

p. Václav Habada

…………………………

ing. Karel Vrzala
starosta

