Usnesení
z 25. jednání Zastupitelstva Města Plané konaného dne 26.9.2001
U 97 – ZMP bere na vědomí:
1.

zprávu o práci RMP od 24.jednání ZMP.
2.
stanovisko finančního výboru ke zrušení příspěvkové organizace Poliklinika Planá,
splněno U 96/2.
3.
informaci o hospodaření města za I.pololetí 2001.
4.
informaci o hospodaření SMP p.o. za I.pololetí 2001.
5.
informaci o hospodaření Polikliniky, p.o. za I.pololetí 2001.
6.
informaci místostarosty o možnostech posílení zdrojů vody pro zavlažování
městského stadiónu.

U 98 – ZMP schvaluje:
1.

program dnešního jednání a ověřovatele zápisu – p.dr. Hájkovou a p. Slabého.
2.
rozbor hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika Planá za rok 2000 včetně
finančního vypořádání.
3.
rozbor hospodaření příspěvkové organizace Služby Města Planá za rok 2000 včetně
finančního vypořádání.
4.
II.změny rozpočtu města Planá na rok 2001 – rozpočet zůstává vyrovnaný, příjmy i
výdaje ve výši 84,0 mil. Kč.
5.
změny závazných ukazatelů rozpočtu školní jídelny, domu dětí a knihovny.
6.
zakladatelskou smlouvu a stanovy Sdružení obcí Černošín.
7.
zakladatelskou smlouvu a stanovy Vodárenského sdružení obcí Halže.
8.
nové znění zásad postupu při prodeji nemovitostí z majetku Města Planá a zároveň
ruší zásady postupu při prodeji majetku Města Planá ze dne 13.12.1994 včetně dodatků.
9.
kupní smlouvu a podmínky převodu poz.parcely č. 1590/3 a 1622/37 o celkové
výměře 17.280 m2 v k.ú. Planá firmě Matsushita E.W. s.r.o. Planá, kupní cena 3.974.400 Kč.
10.
prodej poz.parcely č. 1590/30 o výměře 213 m2 v k.ú. Planá manželům Jarošovým za
cenu 14.484 Kč.
11.
prodej poz.parcely č. 1590/31 o výměře 87 m2 v k.ú.Planá Janu Čečilovi za cenu 5.916
Kč.
12.
prodej stav.parcely č.1221 a 1324, poz.parcely č. 182/2 a 1870/2 o celkové výměře
781 m2 v k.ú. Planá ZPČ plynárenská, a.s. Plzeň za cenu 87.696 Kč.
13.
prodej bytu č. 2 v domě č.p. 171 v Tylově ulici v Plané p.ing. Anně Houskové za
nabídnutou cenu 185.000 Kč.
14.
bezúplatný převod obytného domu č.p. 490 v Tachovské ulici v Plané se st.p. č. 573
od MV ČR.
15.
předběžně uzavření kupní smlouvy s Lesy ČR na převod st.p.č. 218 o výměře 38 m2 a
poz.p.č. 1350/7 o výměře 797 m2, obě v k.ú. Broumov, za cenu podle znaleckého posudku.
16.
uzavření kupní smlouvy na převod části p.p.č. 1590/32 o výměře 50 m 2 v k.ú. Planá
od Marianne Šaškové za cenu 5.000 Kč.

17.
předběžně směnu s PF ČR na zbývající využitelný pozemek v průmyslové zóně, tj. část
p.p.č. 1622/1 o výměře cca 2 ha a p.p.č. 1589/1 o výměře 2222 m 2 a č. 1622/41 o výměře
3094 m2 v k.ú. Planá, které město potřebuje pro vybudování přístupové komunikace do
průmyslové zóny a lávky pro pěší, za pozemky z majetku Města Planá.

U 99 – ZMP rozhodlo:
1.

neudělit výjimku z čl.III odst. 8 zásad pro prodej bytů Václavu Burešovi, nájemci bytu
č. 1 v č.p. 649, Zahradní ulice, Planá.
2.
vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 457/4 o výměře 378 m2 v k.ú. Pavlovice.
3.
vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 366/3 o výměře 347 m2 v k.ú. Planá.
4.
vyhlásit záměr prodeje části p.p.č. 3570/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Planá.
5.
nevyhlásit záměr prodeje p.p.č. 3854/1 v k.ú. Planá.
6.
nevyhlásit záměr prodeje p.p.č. 56/3 a 3507/23 v k.ú. Planá.
7.
nevyhlásit záměr prodeje části p.p.č. 327/11 v k.ú. Planá.
8.
odstoupit bez závazků a podmínek od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené
s manželi Orlovými dne 2.7.1997 a vrátit jim již zaplacenou část kupní ceny – Kč
106.800.Záměr prodeje pozemku trvá. Ruší se usnesení č. 170/1 z 24.6.1997.
9.
odstoupit bez závazků a podmínek od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené
s manželi Blažkovými dne 16.6.1997 a vrátit jim již zaplacenou kupní cenu – Kč 177.125.
Záměr prodeje pozemku trvá. Ruší se usnesení č. 166/4 z 20.5.1997.
10.
vyhovět žádosti Obchodní společnosti Helmut und René Schaller, GmBH, s.r.o. –
vypustit z kupní smlouvy ze dne 18.12.1997 právo odstoupit od kupní smlouvy.
11.
nevyužít nabídky FS reality a.s. Plzeň na odprodej 11 bytových jednotek ve Fučíkově a
Smetanově ulici od Závodu lesní techniky Tachov, a.s.
12.
odložit projednání výše penále pro p.Jursu za dlužné nájemné za užívání bytu č. 7
v č.p. 699 na 26.jednání.
13.
při sestavování rozpočtu na rok 2002 posoudit zařazení rekonstrukce místní
komunikace ve Zlivu. V tomto smyslu budou informováni autoři petice občanů.
14.
zrušit příspěvkovou organizaci Poliklinika Planá ke dni 30.9.2001. Veškeré závazky a
pohledávky přecházejí na Město Planá jako zřizovatele.
15.
jednat o revokaci svého usnesení č. 94/3 (penále pro firmu EKKL) až po předložení
stanoviska právního zástupce města.

Ověřovatelé zápisu:
p. dr. Marie Hájková ……………………….
ing. Karel Vrzala
p. František Slabý

……………………….

starosta

