Usnesení
22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 18.4.2001

U 85 - ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady města od 21.jednání ZMP.
2. splnění usnesení č. 84/1,84/2 a), 84/3 a plnění U 84/2 b).
3. informaci o výsledku auditu hospodaření Města Planá za rok 2000. 4.
závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku Města Planá.
5. zprávu o činnosti kontrolního výboru.
U 86 - ZMP schválilo:
1.závěrečný účet hospodaření Města Planá za rok 2000 včetně finančního
vypořádání.
2. nákup vybavení restaurace na koupališti v celkové hodnotě 150 tis.Kč.
3. zakoupení 50 ks stříbrných replik Anenského tolaru, které budou využity
jako dárek pro významné návštěvy, při oceňování významných činů apod.
U 87 - ZMP rozhodlo:
1. odložit projednání žádosti o prodej poz.p.č. 1860/64 v k.ú. Planá na své
23.jednání.
2. prodat nebytový prostor č. 335/14 v domě čp. 335 o výměře 45,67 m2 v
Plané Tomáši Teplíkovi pro přestavbu na bytovou jednotku za částku ve výši 16
% z ceny stanovené zásadami, t.j. za 43.382 Kč, s podmínkou přestavby na byt a
uzavření kupní smlouvy po kolaudaci přestavby.
3. vyhlásit záměr prodeje st.p.č. 32/3 v k.ú. Zliv.
4. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 227/23 v k.ú. Zliv.
5. vyhlásit záměr prodeje poz.p.č. 3515 v k.ú. Planá.
6. vyhlásit záměr prodeje domu čp. 64 ve Hřbitovní zulici včetně st.p.č.
513.
7. nevyhlásit záměr prodeje části st.p.č. 11 v k.ú. Planá.
8. činnost příspěvkové organizace Poliklinika Planá bude ukončena ke dni
30.6.2001.
9. prodat firmě Matsushita Planá cca 17.000 m2 pozemků v průmyslové
zóně za cenu 230 Kč/m2 s tím, že kupní smlouva bude v tomto případě uzavřena
před zahájením výstavby.
U 88 - ZMP ukládá:
1. Radě realizovat opatření související s ukončením činnosti Polikliniky
Planá ke 30.6.2001.

2. Radě předložit na 23.jednání ZMP zprávu o tom, jak pokročil záměr
zřízení odboru správy majetku města.
3. předsedům finančního a kontrolního výboru předložit na 23.jednání
písemný plán práce.

