Usnesení
ze 66.jednání Rady města Planá konaného dne 16.12.2009
U 298 – RMP bere na vědomí:
1. informace vedoucí kulturního střediska (nájemní smlouvy, využití budovy čp. 125 po
odstěhování zvláštní školy).
2. sdělení vedoucí OŽP k žádosti o úpravu stromoví v MŠ Smetanova.

U 299 – RMP schválila:
1. stanovisko k záměru majitele domu čp. 218 získat pozemky, na kterých stojí dočasné
stavby plechových garáží v Revoluční ulici: město trvá na tom, aby v souladu s ÚP
zůstaly tyto pozemky k využití pro připravovaný centrální park.

2. definitivní dispoziční uspořádání budovy čp.56, do které bude přemístěna knihovna a
kulturní středisko.
3. plán práce rady a zastupitelstva na 1.pololetí 2010.
4. kácení dřevin v k.ú.Zliv n.Mží v rozsahu předloženého návrhu.
5. dodatek ke smlouvě s Plánskými službami č. 2/02 – od 1.1.2010 zvýšení odměny o
DPH.
6. majetkoprávní záležitosti:

6.1. pronájem pozemku, části p.p.č. 2280/5 o výměře 40 m2 v k.ú. Planá u
M.L., Miroslavu a Janě Křístkovým, ke zřízení zahrady s oplocením. Nájem
na dobu neurčitou, roční nájemné 100 Kč.
6.2. změnu osoby nájemce nebytových prostor v domě čp. 50 na náměstí
Svobody, podle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 67/2006. Novým
nájemcem od 1.1.2010 bude Zlatnictví Exklusive s.r.o., Lužná 16, Praha 6,
zastoupená jednatelem Petrem Šetkem. Podmínky nájemní smlouvy č.
67/2006 zůstávají beze změny.
U 300 – RMP rozhodla:
1. akce úprava cesty k lávce u sv. Anny bude zadána firmě Býček, realizace po schválení
rozpočtu na rok 2010.
2. dát souhlas Mateřské škole Planá k přijetí věcného daru – hraček pro děti v MŠ od
firmy Šesták.
3. o poskytnutí uvolněných bytů.
4. nádoby na komunální odpad budou prodávány za cenu stanovenou usnesením č. 113/1
(600 Kč) navýšenou o platnou sazbu DPH.
5. o revokaci svého usnesení č. 290/8. S účinností od 1.1.2010 se úhrada za služby
spojené s pronájmem pozemků na hřbitově zvyšuje o 100 %.
6. Plánským službám bude za instalaci osvětlení přechodu do Nádražní ulice uhrazena
cena dle nabídky (U 291/4).
7. v majetkoprávních záležitostech:

2.1. vyhovět žádosti firmy Kalora o souhlas s vedením plynové přípojky pro
obchodní dům přes pozemky č. 1526,3575/1 a 100/3 v k.ú. Planá u M.L.
2.2. dát souhlas dr. Křístkové k provedení nezbytných úprav nebytových prostor
pronajatých v čp. 293 (poliklinika), ve kterých má ordinaci, vlastním
nákladem do výše 130 tis.Kč.
2.3. vyhlásit nabídkové řízení na prodej bytu č. 773/2 v domě čp. 773 v
Bohušově ulici v Plané. Nejnižší možná nabídnutá kupní cena je 290.100
Kč.
U 301 – RMP doporučuje ZMP:
1. schválit „Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek“ mezi Městem Planá a firmou
Vodoservis s.r.o. Důvod: Město Planá odebírá část vody z úpravny vody Svobodka
provozované VaK KV a.s. Cena této vody nebyla zatím dohodnuta z důvodu, že VaK
požaduje nepřiměřeně vysokou cenu, nákladová je kolem 16 Kč/m3. VaK žaluje město
za rok 2003 a Vodoservis za roky 2004 až 2008 o celkovou částku 4.376.607,- Kč za
80.774 m3 což činí 54,18 Kč/ m3. Tato dohoda se uzavírá jako jisticí, protože ani
město ani Vodoservis nepředpokládají, že by VaK se svými žalobami mohl uspět.

U 302 – RMP ukládá:
1. řediteli Plánských služeb, s.r.o.:

1.1. předložit ceník pro hřbitov v Plané zpracovaný dle U 300/5 starostovi
k podpisu. T: ihned
1.2.předložit na 67.R zdůvodnění žádosti o navýšení odměny za odvoz trávy na
skládku do Černošína.
2. místostarostovi a tajemnici připravit pro ZMP návrh sloučit organizační složky –
městské kino, knihovnu a kulturní středisko – do jednoho organizačního útvaru. T: na
28.ZMP
3. OSMI předložit smlouvu s firmou EKO Karlovy Vary na rekonstrukci Tachovské
ulice. T: na 67.R.

František Slabý
místostarosta

ing. Karel Vrzala
starosta

