Usnesení
ze 67.jednání Rady města Planá konaného dne 6.1.2010
U 303 – RMP bere na vědomí:
1. informaci o došlé námitce k ÚŘ na centrální park v Plané.
2. informace OSMI (nabídka pasportů, splněno U 302/3).
3. informaci ředitele PS (k U 302/1.2, zdůvodnění vyšších nákladů na osvětlení přechodu
v Nádražní ulici, záměry s obnovou autoparku).
4. informace FO (vyúčtování dotací a darů 2009, kontrola KS u PL a PS, úprava 6.RO
2009, hospodářský výsledek města 2009, návrh rozpočtu 2010).
5. informace starosty (žádost o příspěvek na festival Souznění, sdělení ředitele zvláštní
školy o uvolnění budovy čp. 124 ke dni 30.6.2010, žádost sekce ochránců státní
hranice o pronájem části budovy čp. 124, úspěšně ukončen soudní spor s firmou Klár).
6. informaci ředitele ZŠ Planá, náměstí Svobody – od 1.1.2010 je poživatelem SD, ve
funkci bude dále pokračovat.
U 304 – RMP schválila:
1. smlouvu o realizaci akce „cesta k lávce u Sv. Anny“ s firmou Karel Býček, zemní
práce, cena 232.285 Kč bez DPH, termín dokončení 30.5.2010.
2. úhradu právních služeb AK Jirásek a Šup poskytnutých při soudním sporu s firmou
Klár (následně bude vymáháno na firmě Klár).
3. příspěvek 5.000 Kč na Kantorský bál ZŠ Planá, náměstí Svobody.
4. poskytnutí půjček ze sociálního fondu pracovníků Města Planá.
5. přijetí daru – dřevěné sochy v hodnotě 6.000 Kč od p.Petra Kasla.
6. majetkoprávní záležitosti:
6.1. pronájem pozemků, p.p.č. 3100/1 o výměře 12381 m2 a p.p.č. 3112/1 o výměře
24094 m2 v k.ú. Planá u M.L. Jaromíru Janochovi, k zemědělskému hospodaření.
Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné 1.824 Kč.
6.2. pronájem pozemku, části p.p.č. 3507/6 o výměře 110 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
Janu Faflíkovi, ke zřízení sedmi parkovacích míst pro rekonstruovaný dům č.
172. Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné 880 Kč. Podmínkou uzavření
nájemní smlouvy za těchto podmínek je závazek nájemce ke změně stavebního
materiálu zídky na p.p.č. 3507/6, na lomový kámen místo projektovaných palisád.
6.3. zřízení věcného břemene umístění, provozování, údržby a oprav vodovodní a
kanalizační přípojky pro rekonstruovaný dům čp. 172, na pozemku Města Planá
p.p.č. 3602/5 v k.ú. Planá u M.L., v délce cca 7 bm, pro Jana Faflíka, za
jednorázovou finanční náhradu 1000 Kč.
6.4. zřízení věcného břemene umístění, provozování, údržby a oprav kanalizační
přípojky pro dům čp. 112, na pozemku Města Planá p.p.č. 370/1 v k.ú. Pavlovice
nad Mží, v délce cca 7 bm, pro Františka a Zdenku Šeborovy za jednorázovou
finanční náhradu 500 Kč.
6.5. úpravy nebytových prostor na poliklinice užívaných jako ordinace provedené
jejich nájemci s tím, že uznatelné a doložené náklady budou započteny proti
nájemnému ( p.MUDr. Jungr do 78 tis.Kč a p.MUDr. Svoboda do 100 tis.Kč).
6.6. pronájem nebytových prostor v čp. 124 firmě Sportovní centrum F.Forte
J.Bělčický, na dobu neurčitou, nájemné 1.000 Kč měsíčně.
6.7. pronájem nebytových prostor v čp. 124 hudební skupině Born in Pripjat, na dobu
neurčitou, roční nájemné 2.000 Kč.
6.8. výši nájemného za reklamní plochu na lávce od 1.12.2009; nájemné činí 12.000
Kč měsíčně.

U 305 – RMP rozhodla:
1. s ohledem na náročné podmínky stanovené SFŽP nebude využita možnost podpory
investiční akce „Planá-kanalizace a ČOV“.
2. dát souhlas Jánu Kovkovi ke stavbě rybníka na pozemku p.č. 183/1 v k.ú. Vítovice
s podmínkou, že následně bude předložen k vyjádření projekt stavby.
3. v rámci realizace projektu centrálního parku v Plané bude podána žádost o dotaci
z programu protipovodňových opatření do zářijové „výzvy“. Bude objednán projekt a
rozpočet.
4. v souvislosti s již probíhající rekonstrukcí kostela ve Vysokém Sedlišti bude podána
žádost o dotaci na okna kostela z programu Plzeňského kraje „zachování a obnova
památek“.
5. v rámci akce „dotace pro zkvalitnění výuky na ZŠ náměstí“ zadat na základě
doporučení výběrové komise firmě ing. Ondráčková, Oregio zakázky „Příprava
zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení“, cena 52.000 Kč bez DPH a
„Supervize projektu a metodické vedení v realizační fázi“, cena 135.000 Kč bez DPH.
6. na základě doložených skutečností bude Plánským službám, s.r.o. doplaceno Kč
101.038 za odvoz a skládkování 359 tun zeleného odpadu v roce 2009.
7. dát souhlas ředitelce MŠ Planá k podání žádosti o dotaci od ČEZ na vybudování
dětského hřiště v zahradě MŠ Havlíčkova. Bez dotace nebude akce realizována.
8. o poskytnutí bytu č. 7/871 zájemci splňujícímu podmínky.
9. neschválit pronájem pozemku, p.p.č. 84/6 s vodní plochou o výměře 8634 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží Ing. Vladimíru Stuchlovi k účelu nekomerčního chovu ryb
z důvodu, že tento smluvní účel využití uvedené vodní plochy neshledala jako vhodný.
František Slabý
ing. Karel Vrzala
místostarosta
starosta

