Usnesení
z 19. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 13.12.2000
U 73 - ZMP bere na vědomí:
l. zprávu velitele Policie ČR v Plané a městského strážníka o veřejném pořádku v
Plané.
2. informaci o práci Rady Města Planá od 18.jednání ZMP.
3. informaci o splnění usnesení č.72/3.
4. návrh rozpočtu Města Planá na rok 2001.
5. informaci firmy Manag k důvodům navýšení rozpočtu na výstavbu provozního
objektu na koupališti.
6. informaci o přípravě výběrového řízení na získání úvěru pro výstavbu 38
nájemních bytů.
U 74 - ZMP schvaluje:
1. program 19.jednání a ověřovatele zápisu p. Slabého a p.Teplíka.
2. IV.změny rozpočtu Města Planá na rok 2000.
3. hospodaření města a příspěvkových organizací od 1.1.2001 do doby schválení
rozpočtu na rok 2001 podle rozpočtového provizoria.
4. obecně závaznou vyhlášku o příspěvku rodičů na provoz mateřských škol a
školních družin s účinností od 1.1.2001.
5. přijetí darů - 4 výtvarných děl do sbírky moderního umění Města Planá (od
J.Šalamouna v ceně 4.000 Kč, od V.Preclíka v ceně 38.000 a 80.000 Kč, od B.Čapka v
ceně 35.000) a finančních darů na kulturní akce města (Matsushita 35.000, S-D Novostav
45.000, Fr.Klár 100.000 Kč, BKV 15.000 Kč, p.Rysková 2.000 Kč, p.Feneš Efendi 2.000
Kč).
6. zásady pro stanovení kupních cen pozemků ve vlastnictví Města Planá určených k
prodeji s účinností od 1.1.2001.
7. výjimku ze zásad ze dne 13.12.1994 v platném znění a uzavření kupní smlouvy na
prodej poz.p.č. 2059/12 v k.ú. Planá manželům Budínským před kolaudací stavby
rodinného domu na pozemku, do 31.12.2000.
U 75 - ZMP rozhodlo:
1. vyhlásit záměr prodeje
- stav.par. č. 160/2 o výměře 273 m2 v k.ú. Planá
- poz.par. č. 12/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Planá
2. nevyhlásit záměr prodeje části poz.p.č. 3864/1 o výměře 130 m2 v k.ú. Planá.
3. odstoupit od kupní smlouvy na prodej bytu č. 468/6 ve Fučíkově ul. v Plané pro
neplnění smluvních podmínek ze strany kupujících.
4. zrušit zásady pro stanovení kupních cen pozemků ve vlastnictví Města Planá ze
dne 20.5.1997.

5. o výši odměn členů ZMP a komisí od 1.11.2000 takto:
- měsíční odměna za výkon funkce člena Rady Města Planá činí 1.050 Kč +
příplatek 150 Kč
- měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru nebo komise činí 1.050 Kč +
příplatek 150 Kč
- měsíční odměna člena ZMP činí 250 Kč + příplatek 150 Kč
Neuvolněným členům ZMP náleží tzv. další odměna.
Odměna za účast na jednání přestupkové komise činí 200 Kč.
Odměna za práci občanů při občanských obřadech ap. činí 70 Kč/h.
Roční odměna člena výboru a komise činí 1.000 Kč.
6. zřídit v souladu s § 117/2 zák. č. 128/2000 b. o obcích finanční výbor v čele s
p.ing. Václavem Krejčím a kontrolní výbor v čele s p. Ladislavem Červeňákem.
7. objednat studii cyklostezky - chodníku mezi Planou a Chodovou Planou s tím, že
50 % ceny studie uhradí obec Chodová Planá.
8. zrušit své usnesení č. 63/6 ze dne 13.9.2000 a odkoupit zbytkový pozemek na
poz.p. č.1603, 1622/39 a 3592/3 v k.ú. Planá o celkové výměře cca 2197 m2 od ŘSD ČR
za cenu dle znaleckého posudku, platného v době uzavření kupní smlouvy, maximálně
však do výše 5 Kč/m2.
9. potvrdit záměr prodeje poz.p.č. 1351/2 v k.ú. Planá o výměře 3.152 m2 vyhlášený
dne 14.6.1994 s tím, že pozemek lze prodat po částech. O prodeji částí pozemku rozhodne
ZMP na základě územního rozhodnutí.
10. využít nabídku společnosti Inter Consulting Center Mar.Lázně na
zprostředkování prodeje pozemků v průmyslové zóně za provizi maxim. 1,5 % z prodejní
ceny splatnou po podpisu kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí.
U 76 - ZMP ukládá:
1. předsedům finančního a kontrolního výboru připravit pro 20.jednání ZMP návrh
na personální složení výborů.
2. Radě připravit pro 20.jednání ZMP návrh změny zásad postupu při prodeji
nemovitostí z majetku Města Planá.

