Usnesení
z 24. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 27.6.2001
U 93 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 23.jednání ZMP.
2. splnění svých usnesení č. 88/3 a 92.
3. výroční zprávu o městské honitbě.

U 94 – ZMP schvaluje:
1. zřizovací listinu organizační složky Pečovatelská služba Planá.
2. dodatek, kterým se mění a doplňují Zásady pro prodej bytů ve vlastnictví Města Planá ze dne
11.4.1995, v platném znění. Čl.III se doplňuje o odstavec 8 ve znění:
Kupní cena bytu při prodeji nájemci, který dříve nepřijal nabídku k prodeji jiného bytu, činí 35
% z ceny bytu zjištěné znaleckým posudkem podle vyhlášky č. 178/94 Sb. ve znění vyhlášky č.
295/95 Sb.
3. penále pro firmu EKKL (rekonstrukce povrchů městského stadionu) za pozdní předání díla ve
výši Kč 210.765 a za nedodělky ve výši 0,05 % z ceny díla ve výši Kč 600.680,25 a doplacení
rozdílu do výše poslední sjednané splátky.
4. odpověď na stížnost dr. Kokaye zpracovanou místostarostou.
5. smlouvu na bezúplatný převod budovy č.p. 91 v Plané od Nemocnice Planá ze dne 13.6.2001
s výhradou schválení smlouvy Ministerstvem financí ČR.
6. doplnění finančního výboru o p. Petra Nyče.

U 95 – ZMP rozhodlo:
1. zřídit od 1.7.2001 organizační složku Pečovatelská služba Planá. Město Planá je
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

zaměstnavatelem pracovníků této OS.
prodat byt č. 1 v domě č.p. 649 v Zahradní ulici v Plané Václavu Burešovi za kupní cenu
163.243 Kč upravenou podle čl.III odst. a čl. IV zásad pro prodej bytů.
zrušit usnesení č. 64/3.
prodat poz.p.č. 1860/65 v k.ú. Planá o výměře 455 m2 manželům Šmejkalovým, Bohušova
785, Planá, za kupní cenu 109.200 Kč splatnou takto: 59.150 Kč je splatno při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zůstatek 50.050 Kč po kolaudaci stavby, před vkladem
kupní smlouvy do KN.
vyhovět žádosti s.r.o. Matsushita EW (CZ) Planá o změnu severní pozemkové hranice poz.p.č.
1590/3 v k.ú. Planá za podmínky, že dojde k uzavření kupní smlouvy podle usnesení č. 95/6.
prodat zbývající části poz.p.č. 1590/3 o výměře cca 300-350 m2, navazující na poz.p.č.
1590/14 a 1590/15, vlastníkům těchto pozemků za kupní cenu ve výši Kč 68/m2. Konkrétní
výměry budou upřesněny geometrickým plánem.
vyhlásit záměr prodeje bytu č. 2 v domě č.p. 171 v Tylově ul. v Plané. Nabídky formou
obálkové metody do 26.9.2001 do 15 h v podatelně MěÚ. Nejnižší nabídka je 183.842 Kč.
Přednost bude dána žadateli o poskytnutí bytu vedeného v pořadníku Města Planá platného
ke dni 27.6.2001, pokud jeho nabídka nebude nižší než nejvyšší předložená nabídka o více
než 10 %.
nevyhlásit záměr prodeje objektu stodoly na st.p.č. 665 v k.ú. Planá.
odložit projednání zprávy o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika Planá za rok 2000
a návrh na finanční vypořádání na 25.jednání ZMP.
že nebude revokovat své usnesení č. 83/11 ze dne 7.3.2001 týkající se bytové záležitosti p.
Voláka.

11. dát souhlas RMP rozhodnout o použití části finančních prostředků získaných z penále od
firmy EKKL na dokončení nutných prací a pořízení vybavení městského stadionu.
12. restaurace na koupališti bude dovybavena v souladu s hygienickými předpisy myčkou nádobí
a pracovním stolem.
13. dětské hřiště ve Fučíkově ulici bude oploceno, náklady budou uhrazeny z neinvestiční
rezervy.
14. změnit v usnesení č. 91/3 datum účetní uzávěrky na Poliklinice Planá – uzávěrka bude ke dni
30.9.2001.

U 96 – ZMP ukládá:
1. předsedovi finančního výboru spolupracovat s RMP při získávání námětů pro činnost výboru.
2. předsedovi finančního výboru předložit na 25.jednání ZMP stanovisko FV ke zrušení
příspěvkové organizace Poliklinika Planá.

Ověřovatelé zápisu:
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starosta

