Usnesení
28. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 28.11.2001
U 107 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 27.jednání ZM.
2.
3.
4.
5.
6.

splnění usnesení č. 103/1 a zrušení U 72/1.
rozbor hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika ke 30.6.2001.
informaci o investičních akcích v roce 2001.
informaci starosty o průběhu jednání týkajícího se majetku Města Planá v SRN.
že není plněn harmonogram reorganizace SMP.

U 108 – ZMP schvaluje:
1. program 28.jednání a ověřovatele zápisu p. Josefa Bitaru a p. Josefa Švarcbeka.
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě uzavřené s ŘSD Praha, správa Plzeň, dne
24.2.2000, na převod stavebního objektu hospodářský sjezd k ČOV (SO 106, nově označený
jako SO 133).
3. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené s ŘSD Praha, správa Plzeň, dne
24.2.2000, na převod stavebního objektu hospodářský sjezd k místní komunikaci pod
sídlištěm (SO 106, nově označený jako SO 134).
4. smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu stavebního objektu SO 221,
hospodářský přejezd Plánského potoka, se závazkem majetkoprávního vypořádání
k dotčeným pozemkům, které nejsou ve vlastnictví Města planá. Stavba přejezdu Plánského
potoka je vyvolána potřebou zabezpečení přístupu na zemědělské pozemky po jejich
rozdělení dálničním přivaděčem.
5. smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu stavebního objektu SO 132, sjezd do
průmyslové zóny, se závazkem majetkoprávního vypořádání k dotčeným pozemkům, které
nejsou ve vlastnictví Města Planá.
6. dodatek k usnesení č. 102/1 ze dne 24.10.2001 v tomto znění: Kupní cena je splatná před
vkladem kupní smlouvy do KN ve splátkách splatných do konce roku 2002. Sjednaná kupní
cena domu č.p. 175 se st.p.č. 674 ve výši Kč 500.000 byla schválena s ohledem na to, že dům
byl marně nabízen k prodeji na úřední desce od roku 1992 a stavební stav domu by v nejbližší
době vyžadoval investice značně převyšující Kč 500.000.
7. předběžně odkoupení st.parcely č. 529/2 o výměře 79 m2 se stavbou skladu a poz.p. č.
1349/16 o výměře 258 m2 v k. ú. Planá s podmínkou, že dojde k podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na prodej objektu č.p. 608.
8. předběžně odkoupení části poz.p.č. 451 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Pavlovice.
9. obecně závaznou vyhlášku o příspěvku rodičů na neinvestiční náklady v mateřských školách a
školních družinách.
10. zřizovací listinu Městské policie v Plané – organizační složky Města Planá.

U 109 – ZMP rozhodlo:
1. prodat poz.parcelu č. 143/1 o výměře 712 m2 v k.ú. Planá p. ing. Josefu Kaslovi za kupní cenu
Kč 176.306 ( Kč 106.800 při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Kč 69.506 při podpisu
kupní smlouvy po kolaudaci RD).
2. prodat poz. parcelu č. 142/2 o výměře 707 m2 v k.ú, Planá p. Jiřímu Hýskovi za kupní cenu Kč
177.125 (Kč 106.050 při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Kč 71.075 při podpisu
kupní smlouvy po kolaudaci RD).
3. neuzavřít s Helenou Grotscholten, bytem Holandsko, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
převod č.p. 608 se st.parcelou 709/1 za nabídnutou cenu Kč 2.200.000.
4. vyhlásit záměr prodeje bytového domu č.p. 18 na náměstí Svobody se st.p.č. 158 v k.ú. Planá.

5. vyhlásit záměr prodeje části poz.p.č. 364/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Planá.
6. vyhlásit záměr prodeje části poz.p.č. 550/3 a 550/1 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Vížka.
7. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 30/3 o výměře 419 m2 a č. 30/5 o výměře 168 m2 v k.ú. Vížka
s podmínkou, že dojde k prodeji celých parcel a před uzavřením kupní smlouvy budou
vypořádány stávající nájemní vztahy.
8. nevyhovět žádosti p. Petra Zítky o možnost splácet pokutu ve výši 10.500 Kč pravidelnými
splátkami po dobu 21 měsíce- navrhuje povolit splácení po dobu 1 roku s tím, že pokuta bude
navýšena o 5 %.
9. nevyužít nabídku podílové účasti v projektu vybudování výrobny bio-pelet v Plané.

U 110 – ZMP ukládá:
1. Radě předložit na 29.jednání ZMP ekonomický rozbor dopadu přijetí dalšího městského
strážníka.
2. kontrolnímu výboru prověřit, proč není připravena reorganizace SMP předpokládaná
k 1.1.2002, zprávu předložit na 29.jednání ZMP.
3. místostarostovi prověřit plnění harmonogramu reorganizace SMP, informaci po předchozím
projednání v RMP předložit na 29.jednání ZMP s návrhy na případnou úpravu a aktualizaci
harmonogramu.

Ověřovatelé zápisu:
p. Josef Bitara
p. Josef Švarcbek

………………………………….
…………………………………
ing. Karel Vrzala
starosta

