Usnesení
ze 75.jednání Rady města Planá konaného dne 9.6.2010
U 341 – RMP bere na vědomí:
1. informace FO (kontrola dotací 2009 bez závad, vyčerpán rozpočet na dary a dotace,
stanovisko ke schválení dodatků smluv 1/02 a 2/02, připomínky k záměru financování
akce „topné kanály“, úprava čerpání FRR).
2. informace OSMI (hotova část cyklostezky u sv. Anny, bude předána správci
komunikací. Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „topné kanály“ – komise
vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy TENZA).
3. informace starosty (jednání o domu čp. 27, jednání na KÚ Plzeň o rozsahu ÚSES,
oprava vozovky kolem Zámeckého rybníku, údržba areálu koupaliště).
4. informaci OŽP – záměr koupě pozemků v Kyjovské ulici pro nový sběrný dvůr.
U 342 – RMP schválila:
1. majetkoprávní záležitosti:
1.1.podání žádosti Sdružení obcí Černoším o úplatný převod pozemku p.č. 1020/4 a
st.p.č. 1616 v k.ú. Planá s provozní budovou pro zřízení sběrného dvora.
1.2.pronájem pozemků, části p.p.č. 3 o výměře 60 m2, části p.p.č. 1338/3 o výměře
300 m2 a části p.p.č. 1323/1 o výměře 200 m2, v k.ú. Zliv nad Mží, Milanu a
Ireně Grundzovým, za účelem zřízení oplocené zahrady. Nájem na dobu
neurčitou, roční nájemné 560 Kč.
1.3.výpůjčku pozemku, části p.p.č. 368/1 o výměře 70 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
Antonínu a Věře Zadákovým pro zajištění trvalého přístupu a příjezdu k pozemku
p.p.č. 368/10 a stavbám ve vlastnictví žadatelů.
2. přijetí daru pro městskou knihovnu – 2 výtisky knihy Bílí baroni od jejího autora
p.MUDr. Jiřího Kučery.
U 343 – RMP rozhodla:
1. zadat ing. Mosesovi vypracování projektu parkoviště ve Fučíkově ulici (plocha po
staveništi) za cenu 64.800 Kč vč. DPH.
2. odstoupit od záměru využít jako lávku přes Mži v Černém Mlýně vyřazenou lávku od
ČD pro vysoké realizační náklady (cca 1,8 mil.Kč). Bude se hledat jiné řešení.
3. vyhovět žádosti nájemkyně bytu č. 12/780 o možnost splácet dluh na nájemném ve
výši cca 9.130 Kč měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč.
4. vyhovět žádosti nájemce bytu č. 5/54 o možnost splácet dluh na nájemném ve výši cca
40.162 Kč měsíčními splátkami ve výši 2.230 Kč.
U 344 – RMP doporučuje ZMP:
1. schválit závěrečný účet Města Planá 2009 včetně zprávy o přezkumu hospodaření
s výrokem „souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad“.
2. schválit rozpočtové opatření č. 2/2010. V jeho rámci úpravu rozpočtu knihovny –
snížení prostředků na nákup knih s ohledem na stěhování do čp. 56 o 80.000 Kč, tyto
prostředky použít na výdaje budovy čp. 56 po uvedení do provozu.
3. schválit realizaci investiční akce „rekonstrukce topných kanálů a převáděcích stanic“
s využitím úvěru, za podmínky, že bude zároveň upravena smlouva s firmou Tenza o
nájmu a o provozování výtopny a upravena smlouva o dílo.
4. schválit sloučení organizačních složek – knihovny, kina a kulturního střediska- do
jedné organizační složky se středisky knihovna, kino, kulturní a informační centrum
k 1.1.2011.

5. prodloužit termín ke splnění úkolu č. U 102/1 – vypracovat pravidla peněžního fondu
s předložením na 31.ZMP.
U 345 – RMP ukládá:
1. OSMI
1.1. připravit návrh podmínek, za kterých by byly kostely ve Vysokém Sedlišti a
v Otíně předány tamějším občanským sdružením do dlouhodobé zápůjčky. T: pro
31.ZMP
1.2. zjistit výši nákladů na úpravu dopravního značení na území města požadovanou
DI Policie ČR. T: co nejdříve
1.3.prověřit možnost získání dotace na zateplení školních budov z programu „Zelená
úsporám.“. T: co nejdříve
2. vedoucí FO zpracovat návrh pravidel pro hospodaření s finančními prostředky fondu
dle usnesení ZMP č. 102/1. T: do 30.8.2010
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