Usnesení a informace na vědomí z 1. schůze Rady města Planá
konané dne 5.11. 2018

U 1 – RMP schvaluje
1. zpevnit stávající sjezd na pozemek RD čp. 605 st.p. 743 v k.ú Planá u Mariánských
Lázní na náklady investora LUKR servis s.r.o.
2. umístění reklamy společnosti Panasonic v místě lávka pro pěší Průmyslová – Fučíkova
- Lávka nad silnicí I/21 do 6.1.2019. Téma reklamy – nabídka zaměstnání.
3. výběr akcí – sanace objektu čp. 25 – hotel Černý medvěd a pokračování opravy fasády
fary, které budou zařazeny do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
4. uzavření dodatku č. 1 smlouvy na akci kotelna ZŠ Na Valech na vícepráce za cenu
128 341,07 Kč včetně DPH.
5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Planá - sever - výstavba IBV - 80 06
Komunikace a parkoviště – část větev č. 6, 6.1, 6.2 a 6.3 - III. Etapa“ z důvodu změny
materiálu a konstrukce vozovky. Cena víceprací je 36 625,66 Kč bez DPH, 44 317,05
Kč s DPH.
6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni pro uložení vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojky k rodinnému domu na pozemku p.č. 1698/9, do
pozemku p.č, 3577/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, na dobu trvání stavby, úplatné
- 100 Kč/mb, min. 1000,- Kč.
7. uzavření smlouvy o věcném břemeni pro uložení zařízení distribuční soustavy s ČEZ
Distribuce a.s. v rámci akce IV-12- 0008982/VB/2, Planá, Smetanova, p.č. 206, kNN
úplatné 1000 Kč + DPH, na dobu trvání stavby.
8. záměr nájmu části pozemku p.č. 252/1 v k.ú. Zliv nad Mží.
9. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 1863/128 o výměře 9 m 2a část
pozemku p.č. 1863/130 o výměře 60 m2v k.ú. Planá u Mariánských Lázní za účelem
umístění přístřešku na nádoby na odpad a pískoviště s lavičkami.
10. umístění reklamní tabule na fasádu domu č.p. 55 ve vlastnictví města, dle
předloženého náčrtu, pokud to bude v souladu s vyjádřením Odboru památkové péče
MěÚ Tachov.
11. výsadbu dvou dřevin na pozemek p.č.3514/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
investorem rekonstrukce pivovaru.
12. podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2011.
13. kácení dřevin ve vlastnictví města Planá, rostoucích na pozemcích p.č.1863/130,
1863/92, 3426/28 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní a p.č. 989 v k.ú. Otín u Plané.
14. novelizaci nařízení města Planá o vymezení některých místních komunikací ke stání
motorových vozidel a jeho zpoplatnění dle návrhu.
15. dodatek k nájemní smlouvě na koupaliště, kterým se zvyšuje maximální výše provozní
dotace z 500 tis. Kč na 800 tis. Kč.
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U 2 – RMP rozhodla
1. nepořizovat pasport kanalizace v Křínově a povolení k vypouštění.
2. nedoporučit ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1410 v k.ú. Zliv nad Mží.
3. odložit projednání návrhu kácení dřeviny na pozemku p.č. 1863/155 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní na příští jednání rady.
4. nevyhovět žádosti žadatele o rekonstrukci koupelny v bytě v DPS Bohušova ulice 811.
5. nevyhovět žádosti o vyhrazení parkovacího místa.
6. o doplacení příspěvku na provoz koupaliště ve výši 434 388,- Kč.
7. nevyhovět žádosti žadatelky o instalaci odpadkového koše na chodníčku u OD
TESCO.
8. odprodat žadateli 10m2 použité zámkové dlažby za cenu za cenu 100 Kč/m2 bez
dopravy.
9. vyhovět žádosti žadatelů o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 870, a to do 31.
12. 2018.
10. vyhovět žádosti žadatelky o prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 870, a to do
31. 12. 2018.
11. zařadit dodání materiálu na opravu cesty do chatové oblasti Vížka do seznamu akcí
oprav komunikací na rok 2019.
12. vyjmutí bytu č. 449 v Havlíčkově ulici z bytového fondu.

U 3 – RMP ukládá
1. starostce jednat se statutárním zástupcem firmy RENTEC Profesional s.r.o. o termínu
dokončení stavby "Planá-lokalita sever- IBV pro 20 RD - VO - kompletace, stožáry".
2. OSMI zjistit možnost doplnění lampy veřejného osvětlení u č.p. 128.
3. OSMI zadat zpracování PD k vyřešení problému zatékání vody z komunikace do
domů č.p. 270 a 271.
4. MP pravidelně kontrolovat porušování zákazu parkování před vjezdem do domu č. p.
271.
5. OSMI zajistit úpravu požárního hydrantu před č.p. 771.
6. MST zajistit dopravní značení v místě požárních hydrantů před č.p. 705 Fučíkova a v
Javorové ulici.
7. MST připravit do příštího jednání RMP návrh smlouvy o výpůjčce koupaliště.
8. MST, aby společně s jednatelem Plánských služeb, s.r.o. připravil návrh rozšíření
smlouvy o zajištění veřejně prospěšných služeb ve smyslu správy zařízení na náměstí
– kašny a rozvaděče.
U 4 – RMP zřizuje
1. komisi Místní pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny Planá a
jmenuje její členy:
Pavel Nutil – předseda komise
Jiří Ťupa – člen komise
Ing. arch. Tomáš Vojtěchovský – člen komise

U 5 – RMP doporučuje ZMP
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1. rozhodnout o odpisu dluhu ve výši 1 717,- Kč z důvodu nevymahatelné pohledávky.
RMP bere na vědomí
1. předložené vyúčtování koupací sezóny 2018.
2. výpověď z nájemní smlouvy na pronájem koupaliště předanou jednatelem Plánských
služeb, s.r.o.

Mgr. Martina Němečková, v.r.
starostka

Ing. Pavel Nutil, v.r.
místostarosta

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 RMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů.
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