Usnesení
z 21.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 7.3.2001
U 81 - ZMP bere na vědomí:
1. informaci RMP o činnosti od 20.jednání ZMP.
2. informaci o splnění usnesení č. 80/1 a 80/2.
3. informaci o rozpočtu Plánských lesů s.r.o. na rok 2001 a informaci o činnosti.
4. informaci o dalším jednání o majetku Města Planá v SRN.
U 82 - ZMP schválilo:
1. program 21.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Bartákovou a p.dr. Švarcbeka.
2. rozpočet příspěvkové organizace Poliklinika Planá na rok 2001 ( v hlavní činnosti
příjmy 723 tis.Kč, výdaje 724 tis.Kč, v hospod. činnosti příjmy 2.392 tis.Kč, výdaje 2.344
tis.Kč).
3. rozdělení příspěvků na sportovní a zájmovou činnost i jednotlivcům z rozpočtu
města na rok 2001 s podmínkou předložit před poskytnutím dotace informaci o užití
dotace na rok 2000.
4. závazné ukazatele hospodaření středisek napojených na rozpočet města pro rok
2001.
5. na doporučení komise pro regeneraci MPZ, památkového ústavu v Plzni a referátu
kultury OkÚ Tachov užití nabídnutého příspěvku z Programu regenerace MPZ pro rok
2001 na obnovu nemovitých kulturních památek takto:
- na rekonstrukci domu čp. 56 poskytne z rozpočtu města podíl ve výši 40.000 Kč
jako podíl 50 % z celkových nákladů.
- Na opravu havarijního stavu střechy čp. 133 - budova fary poskytne z rozpočtu
města 250.000 Kč jako minim. podíl 20 % z celkových nákladů.
6. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na převod bytů v domě čp. 822 v
Bohušově ulici, za podmínek podle usnesení MěZ č. 24/11 ze dne 23.6.1999
- kupní smlouva bude uzavřena s budoucími kupujícími po uplynutí zástavního
práva na dům pro MMR (20 let od kol.domu)
7. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na převod bytů v domě se 14
byty, sekce B, v Bohušově ulici, za podmínek podle usnesení RMP č. 344/5 ze dne
26.2.2001
-kupní smlouva bude uzavřena s budoucími kupujícími po uplynutí zástavního práva
na dům pro MMR (20 let od kolaudace domu)
8. poskytnutí daru - 20 m2 žulových kostek firmě Chodovar s.r.o. Chod.Planá.
9. navržené trasy cyklistické stezky v příhraniční oblasti s důrazem na ochranu
broumovských vodních zdrojů.
U 83 - ZMP rozhodlo:
1. prodat poz.p.č. 3813 o výměře 127 m2 v k.ú. Planá manželům Plešákovým za
kupní cenu Kč 13.970 splatnou před vkladem KS do KN.

2. prodat poz.p.č. 12/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Planá manželům Zajíčkovým za
kupní cenu Kč 16.500 splatnou před vkladem KS do KN.
3. prodat poz.p.č. 318/3 o výměře 90 m2 a poz.p.č. 321/5 o výměře 187 m2 v k.ú
Vys. Sedliště manželům Binědovým za kupní cenu Kč 11.080 splatnou před vkladem KS
do KN.
4. prodat stav.p.č. 1914 o výměře 1 m2 v k.ú. Planá Namapexu s.r.o. Praha za kupní
cenu 105 Kč splatnou před vkladem KS do KN.
5. nevyhlašovat záměr prodeje poz.p.č. 232/2 s částmi poz.p.č. 319 a 344/1 v k.ú.
Planá.
6. vyhlásit záměr prodeje části poz.p.č. 216 o výměře 30-40 m2 v k.ú. Planá.
7. zrušit usnesení č. 47/9 ze dne 23.2.2000. Odkoupení poz.p.č. 67/1 neschvaluje,
přístup k vodním zdrojům bude řešen v rámci pozemkových úprav.
8. odkoupit poz.p.č. 967/1 v k.ú. Otín, případně její část o výměře cca 3.500 m2,od
Edity Rumlerové za kupní cenu ve výši max. Kč 10.500.
9. zrušit druhou větu usnesení č. 71/9 ze dne 8.11.2000.
10.změnit statut fondu Městské památkové zóny v Plané v bodě V druhý odstavec.
Nové znění: O poskytování příspěvků z fondu a jejich výši rozhoduje Rada Města Planá v
souladu se statutem fondu a zásadami pro poskytování příspěvků.
11.potvrdit usnesení Městského zastupitelstva č. 165/3 ze dne 20.5.1997.
12.v záležitosti městského historického majetku - plánských jatek postupovat v
souladu s doporučením právního zástupce města a uplatnit nárok na majetek podáním
soudní žaloby o určení vlastnictví.
U 84 - ZMP ukládá:
1. starostovi připravit pro 22. jednání ZMP návrh vybavení restaurace na koupališti
včetně finančního vyjádření.
2. místostarostovi:
a) připravit pro 22. jednání ZMP informaci o hospodaření SOČ a firmy Ekodepon.
b) pravidelně kontrolovat plnění harmonogramu založení
harmonogramu přípravy ukončení činnosti stávající p.o. SMP.
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s.r.o.
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3. Radě MP přehodnotit své usnesení č. 344/1 s ohledem na nově zjištěné
skutečnosti. T: na nejbližším jednání.

