Usnesení
23.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 23.5.2001
U 89 – ZMP bere na vědomí:
1.
zprávu o práci Rady města od 22.jednání ZMP.
2.
informaci o plnění uložených úkolů.
3.
průběžnou informaci o průběhu investičních akcí města v roce 2001.
4.
průběžnou informaci o průběhu reorganizace Polikliniky p.o.
5.
informaci o přípravě akce – oslava 750 let od první písemné zmínky o
Plané
U 90 – ZMP schválilo:
1.
první změny rozpočtu Města Planá na rok 2001.
2.
nové zřizovací listiny organizačních složek Města Planá – Základní
školy Na valech, Základní školy náměstí Svobody, mateřské školy
Havlíčkova, mateřské školy Smetanova, domu dětí a mládeže. Zároveň ruší
zřizovací listiny těchto zařízení ze dne 1.12.1995.
3.
dodatek ke smlouvě o dílo s firmou S-D Novostav – bude poskytnuta
vratná záloha ve výši 2 mil. Kč.
U 91 – ZMP rozhodlo:
1.
uzavřít s ERSTE BANK smlouvu o smlouvě budoucí na prodej 7.700 ks
akcií České spořitelny (plné znění usnesení k tomuto bodu je v příloze) .
2.
poskytnout 2 byty pro lékaře plánské nemocnice v rámci jejich
stabilizace.
3.
změnit U 87/8 takto: ke 30.6.2001 bude utlumena činnost
příspěvkové organizace Poliklinika Planá. Hlavní činnost – organizace a
zabezpečení pečovatelské služby ve spádovém území – bude od 1.7.2001
vykonávat nová organizační složka Města Planá – středisko pečovatelské
služby. Doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor v budově č.p.
293 při zachování závazku z privatizačního projektu Polikliniky – bude od
1.7.2001 zajišťovat p.o.SMP. Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů
přecházejí v plném rozsahu na přejímající zaměstnavatele s výjimkou
účetní.Účetní dokončí účetní uzávěrku k 30.6.2001, připraví daňové přiznání
a provede všechny nezbytné úkony tak, aby ZMP mohlo následně
rozhodnout, ke kterému dni bude příspěvková organizace Poliklinika Planá
zrušena.

4.
snížit cenu pozem.parcely č. 1860/64 v k.ú. Planá z důvodu
nepříznivých podmínek pro výstavbu rodinného domu na Kč 80/m2.
Příspěvek na sítě zůstane ve výši Kč 130/m2.
5.
stanovit kupní cenu pozemku č. 1351/2 v k.ú. Planá ve výši Kč
140/m2.
6.
prodat p.p.č 2295/1 v k.ú. Svahy o výměře 55 m2 p. Antonii Klinkové
za kupní cenu Kč 2.200 Kč.
7.
prodat st.p.č. 32/3 o výměře 99 m2 v k.ú. Zliv manželům Drskovým za
kupní cenu Kč 3.960.
8.
prodat poz.p.č. 227/23 o výměře 102 m2 v k.ú. Zliv Zdeňkovi
Hudlerovi za kupní cenu Kč 10.200.
9.
prodat poz.p.č. 1351/2 o výměře 3152 m2 v k.ú. Planá a.s. ENVITERM
Ždírec za kupní cenu Kč 441.280 včetně oplocení a porostů.
10. vyhovět žádosti manželů Bláhových o výjimku ze zásad pro prodej
nemovitostí – změna způsobu splatnosti kupní ceny domu č.p. 16. Před
podpisem kupní ceny zastaví Město Planá předmětné nemovitosti ve
prospěch Komerční banky Tachov, která po podpisu kupní smouvy provede
plnění na účet Města
11. vyhlásit záměr prodeje objektu bývalého kulturního domu ve
Svahách, bez ČP, na st.p.č. 25/3 včetně pozemku o výměře 328 m2.
12. vyhlásit záměr prodeje poz.p. č. 373/61 o výměře 22 m2 v k.ú. Planá.
13. ponechat rozhodování o ukládání volných peněžních prostředků
v pravomoci Rady Města Planá.
14. poskytnout dar ve výši 50.000 Kč obci Černošín jako příspěvek na
likvidaci škod způsobených živelnou událostí 3.5.2001.
U 92 – ZMP ukládá:
1.
starostovi vyvolat jednání na MF ČR ve věci využití budovy č.p. 91
(dříve jesle) pro zřízení bytů

