Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 30.1.2019
U 7 - Zastupitelstvo schvaluje:

program jednání ZMP,
ověřovatele zápisu pana MUDr. Václava Jungra a p. Romana Sovku,
záměr prodeje pozemku p.č. 34, zahrada, výměra 86 m2 v k.ú. Vížka,
záměr prodeje pozemku p.č. 383/48, zahrada, výměra 109 m2 v k.ú. Vížka,
zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 1585/5 v k.ú. Planá u Mariánských,
že pan Sovka nehlasuje v bodě programu 4 – bod B – koupě č. 2, a to koupě pozemku
č. p. 3765/1,
7. koupi pozemku p.č. 3765/5 k.ú. Planá u Mariánských Lázní o výměře 23 m2 odděleného
z pozemku p.č. 3765/1 dle GP č. 2331-375/2018 za cenu 6.900,- Kč,
8. I. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů 118 000,00 tis. Kč a výdajů ve výši
131 700,00 tis. Kč,
9. smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi městem Planá
a společností Plánské lesy, s.r.o.,
10. plán činnosti finančního výboru,
11. plán činnosti kontrolního výboru,
12. podání žádosti o dotaci do „Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“ na akci „Kámen a voda v Plané“ a
souhlasí s realizací projektu a financováním v případě poskytnutí dotace.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U 8 - Zastupitelstvo ukládá:

1.

RMP zajistit opatření proti přítomnosti holubů na domě č.p. 56.

U 9 - Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. připomínky občanů,
2. zprávu starostky o práci Rady města Planá,
3. informace o plnění uložených úkolů.
U 10 - Zastupitelstvo rozhodlo:

1. nekoupit pozemek p.č. 3527/6 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní od Státního statku
Jeneč,
2. o odpisu dluhu dlužníka ve výši 1.717,- Kč,
3. zrušit rozpočtové pravidlo pro tvorbu rezerv na opravy lesních cest ze 7. 9. 2011,
přičemž prostředky vytvořené na základě tohoto pravidla budou ponechány pro potřeby
lesního hospodářství, a to s okamžitou platností.
Ověřovatelé:
MUDr. Václav Jungr, v.r.
Roman Sovka, v.r.
Mgr. Martina Němečková, starostka, v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004
informujeme veřejnost, že usnesení ZMP a zápis z jednání jsou uveřejněny v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.( o ochraně osobních údajů) .

