Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 19.6.2019
U 19 - Zastupitelstvo schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Kučeru a Mgr. Miroslava Pelána,
program jednání ZMP,
záměr prodeje pozemku p.č. 1195 po částech a p.č. 15/2 v k.ú. Vysoké Sedliště,
záměr prodeje pozemku p.č. 383/47, výměra 35 m2 v k.ú. Vížka,
návrh kupní smlouvy na byty 1-14/839 na st.p.č. 2032, 1-8/840 na st.p.č. 2044, 1-8/841
na st.p.č.2045, 1-8/842 na st.p.č.2046 s příslušnými podíly na společných částech v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní,
6. adresný záměr prodeje bytů 1-14/839 na st.p.č. 2032, 1-8/840 na st.p.č. 2044, 1-8/841
na st.p.č.2045, 1-8/842 na st.p.č.2046 s příslušnými podíly na společných částech v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní,
7. záměr vzájemného darování:
- p.č. 640/2, 640/7, 3918, 3991/2, st.p.č. 253/4, 253/3, 256, p.č. 3909 a 640/3 město
Planá Plzeňskému kraji
- p.č. 574/1 a 874/1 Plzeňský kraj městu Planá
vše v k.ú. Planá u Mariánských Lázní,
8. změny – posunutí původní hranice mezi pozemky p.č. 223/1 v k.ú. Zliv nad Mží a 462/1
v k.ú. Pavlovice nad Mží a mezi pozemky p.č. 1378/1 v k.ú. Zliv nad Mží a p.č. 248/1
v k.ú. Pavlovice nad Mží,
9. smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku města Planá obci Studánka, a to
sušáku hadic HZS, s tím, že místem odběru je požární stanice Planá.
10. závěrečný účet za rok 2018 s tímto vyjádřením v souladu s § 17 bod 7 zákona č.
250/2000 Sb.: ZMP souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami,
11. nápravná opatření ke zprávě o hospodaření za rok 2018,
12. IV. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů 126 100,00 tis Kč a výdajů ve výši
142 500,00 tis Kč,
13. použití vlastních finančních prostředků na financování akce Planá - Rekonstrukce
požární zbrojnice, která bude podpořena z programu MV, GŘ Hasičského záchranného
sboru České republiky „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí“,
14. přijetí dotace Plzeňského kraje „2019 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2019“ ve výši 325 000 Kč a spoluúčasti na finančním krytí
z vlastních prostředků města ve výši 141 781,70 Kč,
15. vznik pracovněprávního vztahu formou dohody o pracovní činnosti mezi městem Planá
a zastupitelem,
16. navržené termíny jednání RMP a ZMP na II. pololetí 2019.
1.
2.
3.
4.
5.

U 20 - Zastupitelstvo ukládá:
1. RMP jednat se skupinou žadatelů o pozemky o bližších podmínkách prodeje a dalšího
využití pozemků p.č. 2829/13, p.č. 2829/15, p.č. 2829/17, p.č. 2829/22, p.č. 2829/20,
p.č. 2829/24, p.č. 2829/26, p.č. 2829/21, p.č. 2829/29, p.č. 2447/1, p.č. 2829/28 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní a předložit na dalším ZMP výsledky tohoto jednání.

U 21 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

připomínky občanů,
informaci o územní studii Z15 Planá – sever,
zprávu starostky o práci Rady města Planá,
informace o plnění uložených úkolů,
informaci o personální situaci na stavebním úřadu Městského úřadu Planá a o jejím
dosavadním řešení.

U 22 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1.
2.
3.
4.
5.

neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 471/1, 551 a 552 v k.ú. Pavlovice nad Mží,
o prominutí pohledávky za nájem nebytových prostor za zemřelým ve výši 20 808,- Kč,
neschválit uzavření splátkového kalendáře s dlužníkem,
o ukončení diskuse k bodu zpráva kontrolního výboru,
o změně zakládací listiny Plánských služeb, s.r.o. ve smyslu zrušení dozorčí rady.

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Kučera, v.r.
Mgr. Miroslav Pelán, 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) .

