Usnesení
z 20.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 31.1.2001
U 77 - ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 19.jednání ZMP.
2. splnění usnesení č. 72/2,76/1 a 2.
U 78 - ZMP schválilo:
1. program 20.jednání ZMP a ověřovatele zápisu p. Bitaru a p.Habadu.
2. rozpočet Města Planá na rok 2001 - příjmy ve výši 64.700.OOO Kč,
výdaje 75.700.000 Kč, rozdíl ve výši 11 mil. Kč bude vykryt použitím prostředků
z fondu rezerv a fondu památek.
3. rozpočet příspěvkové organizace SMP na rok 2001 po zahrnutí změn
doporučených RMP - náklady ve výši 40.242.000 Kč, výnosy 40.318.000 Kč,
hospod. výsledek 76.000 Kč.
Do plánu investičních akcí hrazených zřizovatelem se zařazuje pouze
akce č. 1.
Dotace na hlavní činnost bude poskytována měsíčně v souladu se
skutečně provedenými výkony (bude posuzovat Rada města).
V souladu s návrhem RMP se mění položka odpisy pronajatého majetku
ve výši 1.704 tis. Kč na nájemné od 1.1.2001.
4. změnu stanov společnosti Plánské lesy s.r.o. v souladu se zákonem o
obcích č. 128/2000 Sb.
5. doplněk zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z majetku
Města Planá. Třetí odstavec článku II se doplní o text ve znění: Na žádost
kupujícího lze uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku pro stavbu rodinného
domu před dokončením a kolaudací stavby, pokud bude provedena hrubá
stavba objektu včetně krovu a kupující podepíše Městu Planá směnku na
úhradu zvýšené kupní ceny podle usnesení MěZ č. 142/1 ze dne 1.10.1996.
6. jednací řád svých jednání platný od 1.2.2001.
7. členy finančního výboru: p. Mgr.Miroslava Heřmanského,p.ing. Libuši
Hrabětovou a p. Mgr. Pavla Kalistu.

8. členy kontrolního výboru: p. Lenku Lopatovou a p.Jana Šedivce.
9. dodatek č. 7 ke Zřizovací listině SMP: S platností od 1.1.2001 se provoz
a údržba veřejných záchodků a hřbitova přeřazují z hospodářské činnosti SMP
do činnosti hlavní.
U 79 - ZMP rozhodlo:
1. vyhradit si v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.
právo rozhodovat u obchodních společností, jejichž zakladatelem je Město
Planá, v těchto záležitostech: rozhodování o změně stanov, rozhodování o
změně zakladatelské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení základního
jmění a rozhodování o zrušení společností.
2. prodat poz.p.č. 3838/1 o výměře 121 m2 v k.ú. Planá manželům
Hicovým za kupní cenu 13.310 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
3. prodat poz.p.č. 1860/68 o výměře 96 m2 v k.ú.Planá p.Chvojkové za
cenu 10.560 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
4. prodat poz.p.č. 3514/3 o výměře 107 m2 v k.ú. Planá podílovým
vlastníkům domu čp. 63 v Plané za kupní cenu Kč 11.770 splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN.
5. prodat poz.p.č. 457/3 o výměře 343 m2 v k.ú. Pavlovice p. Holoubkové
za cenu Kč 13.720 splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
6. prodat poz.p.č. 2296 o výměře 72 m2 a poz.p.č. 2295/2 o výměře 18
m2 v k.ú. Svahy manželům Surovým za kupní cenu Kč 3.600
splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
7. prodat oddělenou poz.p.č. 8/1 o výměře 74 m2 manželům Surovým za
Kč 2.960 a oddělenou poz.p.č. 8/2 o výměře 50 m2 manželům Veselým za Kč
2.000 (oba pozemky v k.ú. Svahy). Podmínkou uzavření kupní smlouvy je prodej
celého původního pozemku.Kupní cena je splatná před vkladem kupní smlouvy
do KN.
8. prodat objekt bez č.p. na st.p.č. 165/2 v k.ú. Planá H.Vojtěchovi za
kupní cenu Kč 61.983 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy do KN.
9. vyhlásit záměr prodeje
- části poz.p.č. 1495/5 o výměře 150 m2 v k.ú. Planá
- části poz.p.č. 252/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Zliv

10.nevyhovět žádosti o zřízení věcného břemene na poz.p.č. 3507/3 v
k.ú. Planá spočívajícího v zajištění příjezdu a příchodu k objektům žadatele na
st.p.č. 213/1 a 213/2.
11.odložit návrh RMP na zrušení usnesení č.24/9 ze dne 23.6.1999 o
prodeji poz.p.č. 1860/59 v k.ú. Planá manželům Füldnerovým s tím, že lhůta k
úhradě částky Kč 51.480 se prodlužuje do 30.6.2001.
12.zadat vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
domu s pečovatelskou službou firmě Realprojekt, L.Červený, Tachov za cenu
440.000 Kč.
13.odložit projednání rozpočtu p.o. Poliklinika Planá na své 21.jednání.
14.potvrdit rozhodnutí RMP vydat kladné stanovisko k záměru
firmy EUROPLANE zřídit na letišti v Kříženci pracoviště celního odbavení.
15.potvrdit rozhodnutí RMP, že Město Planá bude ve správní radě VZP
zastupovat p.Petr Firkušný.
16.požádat předsedu Poslanecké sněmovny o udělení praporu Městu
Planá.
U 80 - ZMP ukládá:
1. RMP připravit pro 21.jednání ZMP podrobnou informaci ke stížnosti
p.Jana Voláka v jeho bytové záležitosti.
2. RMP průběžně sledovat a urgovat odstranění nedodělků na školním
hřišti, aby od 1.4.2001 mohlo plně sloužit svému účelu.

