Usnesení
z 26. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 24.10.2001
U 100 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 25. jednání ZMP.
2. souhrnnou informaci o školských zařízeních v Plané k 1.9.2001.
3. informaci Okresního pozemkového úřadu v Tachově o změně průběhu katastrální hranice
mezi kat. územími Kořen a Křínov.
4. informace starosty (obce III. typu, stanovisko právního zástupce k penále pro firmu EKKL).

U 101 – ZMP schválilo:
1. program 26. jednání a ověřovatele p. Josefa Staňka a p. Jana Teplíka.
2. I. změny rozpočtu SMP na rok 2001.
3. přijetí darů – výtvarných děl pro Sbírku moderního umění Města Planá (J.Odráška v ceně
25.000 Kč, Mil. Čelakovský v ceně 6.000 Kč, Aleš Lamr v ceně 5.000 Kč, V.Sika v ceně 20.000
Kč).
4. směnu části poz.p.č. 2064/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Planá za příslušnou část st.p.č. 1260 v k.ú.
Planá ve vlastnictví Markéty Steiner.
5. vydání poz.p.č. 1911/7 o výměře 30 m2 v k.ú. Svahy v souladu se zák.č. 229/91 Sb. v platném
znění oprávněné osobě Miladě Veselé, Svahy č.p. 3.
6. zahájení přípravy výstavby dalších bytů se státní dotací a přípravu přestavby bývalých jeslí na
byty pro lékaře.
7. změnu závazného ukazatele rozpočtu ZŠ Na Valech (místo opravy schodiště bude instalováno
zabezpečovací zařízení).

U 102 – ZMP rozhodlo:
1. prodat bytový dům č.p. 175 se stav.p.č. 674 a poz.p.č. 366/3 manželům Šímovým za
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nabídnutou kupní cenu 536.850 Kč (dům se st.p. 500.000 Kč a poz.p. 36.850 Kč) splatnou ve
splátkách.
prodat poz.parcelu č.457/4 o výměře 378 m2 v k.ú. Pavlovice žadatelům Marii Kubátové a
Evženu Pešíkovi za kupní cenu 15.120 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
prodat stav.parcelu č. 15/1 o výměře 154 m2 v k.ú. Křínov manželům Nikodemovým, za kupní
cenu 6.160 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
prodat stav.parcely č. 15/2 o výměře 43 m2, č. 17 o výměře 12 m2 a poz.parcelu č. 12 o
výměře 29 m2 v k.ú. Křínov manželům Hurtíkovým za kupní cenu 3.360 Kč splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN.
prodat byty č. 1,3 a 4 v domě č.p. 171 v Plané jejich nájemcům (171/1 D. Sochorové za 41.125
Kč, 171/3 manželům Zahradníkovým za 48.403 Kč, 171/4 manželům Simonidesovým za
35.782 Kč).
Stav. parcely č. 143/1 o výměře 712 m2 a č. 142/2 o výměře 707 m2 v k.ú. Planá lze prodat i
jednomu žadateli pro výstavbu jednoho RD.
vyhlásit záměr prodeje části poz.parcely č. 2880/5 o výměře 22 m2 v k.ú.Planá.
předběžně o koupi části poz.p.č. 948 o výměře cca 8 000 m2 v k.ú. Planá od PF ČR do
vlastnictví Města Planá v případě, že dojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
prodej objektu č.p. 608.
zadat zpracování návrhu rekonstrukce parku u hřbitova a okolí městského stadionu.
prominout p.Rudolfu Jursovi penále ve výši 32.562 Kč za dlužné nájemné za užívání bytu č.7
v č.p. 699.
projednat návrh starosty na revokaci usnesení RMP č. 431/3 ze dne 15.10.2001 po předložení
rozboru.
Další – 27.jednání ZMP se bude konat v pondělí 5.11.2001 od 17 h, 28.jednání bude ve středu
28.11.2001.

U 103 – ZMP ukládá:
1. Radě připravit návrh úprav ve vyhlášce o příspěvku rodičů na neinvestiční výdaje
v mateřských školách a školních družinách platných od 1.1.2002.
2. Komise ve složení místostarosta, investiční technik a zástupce školského zařízení připraví
návrh na nutné opravy a úpravy, které budou zařazeny do rozpočtu na rok 2002.
ing. Karel Vrzala
starosta

