Usnesení
ze 69.jednání Rady města Planá konaného dne 17.2.2010
U 311 – RMP bere na vědomí:
1. sdělení vedoucí FO (přehled žádostí o dotace a dary, porada s Pl.službami o plánu
hospodářské činnosti, příprava zásad hospodaření s prostředky fondů oprav).
2. sdělení vedoucího OSMI (odhad nákladů na opravu hřbitovní kaple ve V.Sedlišti,
záměr Plz.kraje vybudovat páteřní optickou síť s nabídkou připojit se k síti, záměr
investora vybudovat přes trať v Pavlovicích lávku a předat ji do majetku města Planá).
3. vyjádření p. Matouška, nájemce areálu koupaliště, že nemá zájem o předčasné
ukončení nájemní smlouvy. Ruší se usnesení č. 310/3 ze dne 3.2.2010.
4. sdělení tajemnice (proběhla výměna bytů mezi manželi Černými a p.Mazákovou
v DPS Bohušova, jednání s kronikářem o dalším postupu při pořizování zápisů do
kroniky).
5. informace místostarosty (směrnice ředitele PS k užívání služebních vozidel, enormní
spotřeba posypu na komunikace).
6. informace starosty (jednání se zájemci o prostory k podnikání, úřední vystěhování
neplatičky nájemného, dopis učitelů ZŠ náměstí k problémům s hernami, besedy se
žáky 9.tříd k anketě v TD).
U 312 – RMP schválila:
1. koncept zápisu do kroniky města Planá za rok 2003 a odměnu kronikáři.
2. pronájem nebytových prostor v suterénu domu čp. 782 o výměře 83,99 m2 p. Jitce
Drapákové ke zřízení provozovny pro zřízení solária a masérny, roční nájemné ve výši
62.993 Kč.
U 313 – RMP rozhodla:
1. vyhovět žádosti Pozemkového úřadu Tachov o souhlas se stavbou cesty na pozemku č.
2427 v k.ú. Svahy.
2. Město Planá podá žádost do programu „Zelená úsporám“ na úpravy bytových domů
čp. 54 a 55. Projekt za cca 100 tis.Kč bude uhrazen z účtu hospodářské činnosti.
3. o poskytnutí bytů č. 860/I v DPS Smetanova, č. 4/811 v DPS Bohušova a č. 4/870
v ul.Smetanova žadatelům splňujícím stanovené podmínky.
4. dát souhlas Základní škole náměstí Svobody v Plané k podání žádosti o dotaci
z grantového programu Plzeňského kraje „Kluby otevřených dveří pro neorganizované
děti a mládež 2010“.
5. vyhovět žádosti nájemkyně bytu č. 421/1 o povolení splácet dluh na nájemném ve výši
cca 10.000 Kč měsíčními splátkami ve výši 800 Kč v dohodnutých termínech.
6. vyhovět žádosti p.Šmejkala o povolení splácet dluh ve výši 18.220 Kč spojený
s nájmem garáže měsíčními splátkami ve výši 1.100 Kč, první splátka v březnu t.r.
7. podpořit tzv. Kmětiněvskou výzvu, jejímž cílem je vyvolat veřejnou diskusi o snížení
věkové hranice trestní odpovědnosti.
8. o podání žádosti k PF ČR o bezúplatný převod pozemku, p.p.č. 3537/1, ost.
komunikace o výměře 2351 m2 v k.ú. Pl aná u M.L., do vlastnictví města Planá, na
základě privatizačního projektu, z důvodu záměru začlenění této komunikace do
budované cyklostezky. Doporučuje ZMP schválit nabytí uvedené nemovitosti.
9. nevyhovět žádosti Michala Svobody o pronájem pozemku, části p.p.č. 1572/19 o
výměře 50 m2 v k.ú. Planá u M.L. k parkování osobního vozidla a posezení.
U 314 – RMP doporučuje ZMP:

1. schválit záměr směny pozemku Města Planá, části p.p.č. 4/5 o výměře 54 m2, za
pozemek Milana Táboříka, části p.p.č. 4/1 o výměře 16 m2, oba v k.ú. Otín u Plané.
U 315 – RMP ukládá:
1. Plánským službám jako správci komunikací prověřit stav všech komunikací a zjistit
výši nákladů na jejich opravy. T: ihned jakmile to klimatické podmínky umožní
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