Usnesení a informace na vědomí z 7. schůze Rady města Planá
konané dne 4. 2. 2019
U 25 – RMP schvaluje
1. seznam komunikací určených k opravě v roce 2019.
2. uzavření pachtu na pozemek p.č. 3507/23 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní o výměře
211m2 s žadatelkou.
3. záměr prodloužení smlouvy o výpůjčce č. 1115 o 5 let.
4. přidělení bytu v DPS, Bohušova 811/21 žadateli.
5. přidělení bytu č.p. 12/871 , 3+1 žadatelce.
6. záměr pachtu části pozemku p.č. 1550/7, výměra 70m2 a p.č. 1550/2, výměra 75m2,
v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
7. záměr nájmu části pozemku p.č. 3513/1 o výměře 14 m2 za stejných podmínek NS č.
1196.
8. podání žádosti o dotaci poskytovanou Plzeňským krajem na výsadbu ovocných stromů
na Bohušově vrchu v rámci revitalizace ovocného sadu.
9. záměr pachtu vodní plochy na pozemku p.č. 84/6 v k.ú. Pavlovice nad Mží
s podmínkou zajišťění stávající kvality vody, udržování pořádku v okolí vodní
plochy a zachování přístupu veřejnosti.
10. pokácení dřevin na pozemcích p.č. 1550/2 a 175/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
dle návrhu SO.
11. podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce pro rok 2019.
12. cenovou nabídku Vodoservisu na zprovoznění 2 kašen na náměstí za cenu 45 tis. Kč +
DPH. Bude hrazeno z položky opravy vodovodů.
13. návrh smlouvy o dílo firmy X-topix architekti, s.r.o. na zpracování územní studie na
ulici Dukelských hrdinů se zapracováním připomínek místostarosty. Celková cena díla
je 605 tis. Kč včetně DPH, 5 tis. Kč bude uhrazeno z investiční rezervy.
14. úhradu celkové ceny 20 tis. Kč firmě Euroadiutor – Alexander Fedorov za přípravu
akce „Propojení veřejné infrastruktury cestovního ruchu v Plané“. Bude hrazeno
z položky rezerva Rady na studie a projekty.
15. cenovou nabídku Plánských služeb, s.r.o. na výměnu stožáru VO na křižovatce
Nádražní a silnice I/21 poškozeného dopravní nehodou za cenu 74 409,-Kč včetně
DPH.
16. cenovou nabídku na výměnu oken v domě Bohušova čp. 811 za cenu 67 118,60 Kč
včetně 15 % DPH a v domě Bezdružická čp.272/273 za cenu 220 939,15 Kč včetně 15
% DPH.
17. žádost centra Johan o výpůjčku Kinanekina na akci Plánský Tajtrlík, která se bude
konat dne 14. 3. 2019.
18. žádost KOSu na výpůjčku Kinanekina v termínu 9. – 10. 2. 2019 na zkoušku na
přehlídku dětských divadelních souborů Tajtrlík na 2x3 hodiny.
19. žádost předsedy SMOPK o výpůjčku Kinanekina za účelem jednání starostů okresu
Tachov v souvislosti s konáním volebního sněmu Sdružení města a obcí Plzeňského
kraje, a to na den 22. 3. 2019.
20. cenovou nabídku firmy Azuro, s.r.o. a pověřuje starostku uzavřením smlouvy na
zhotovení 3D nápisu KINONEKINO za cenu 49 020,- Kč bez DPH.
21. spolupráci s moderátorem diskuse Markem Sivákem z Pěstuj prostor, na veřejném
projednání studie na ulici Dukelských hrdinů za konečnou cenu 20 tis. za přípravu,
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průběh jednání a psané vyhodnocení veřejného projednání, které se bude konat 7. 3.
2019 v Kiněnekině.
22. prodloužení nájemní smlouvy na přístřešek pro žadatele do 28. 2. 2019.
23. prodloužení nájemní smlouvy s žadatelkou do 28. 2. 2019.
24. výroční zprávu o poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2018.
U 26 – RMP rozhodla
1. zařadit návrh úpravy ulice Na Příkopech v Plané z hlediska bezpečnosti do oprav
komunikací na rok 2019.
2. objednat výměnu oken dle nabídky za cenu 86 249,- Kč včetně DPH.
3. že opravu střechy na č.p. 55 provedou Plánské služby, s.r.o. Bude hrazeno
z hospodářské činnosti.
4. že nadále již nebude vydávat souhlas vlastníka s vyhrazením parkovacího místa.
5. přidělit zakázku na zaměření ulice Dukelských hrdinů panu Radkovi Petráškovi za
cenu 30 tis. bez DPH. Bude hrazeno z položky rezerva Rady na studie a projekty.
6. zabývat se možností zvýšení příčného zpomalovacího pruhu na křižovatce Zahradní a
Havlíčkovy ulice.
7. zrušit úkol č. U 338/8.
8. že akci výměna oken v domě Bohušova čp. 811 a v domě Bezdružická čp. 272/273
bude řídit OSMI.
U 27 – RMP ukládá
MST zjistit nezbytnost opravy střechy nad garáží v areálu Plánských lesů, s.r.o.
SO zjistit u realitních kanceláří současnou obvyklou cenu bytu č. 1/64 v Plané.
SO zabývat se probírkou v okolí rybníka na návsi ve Svahách.
OSMI zajistit úpravu projektu dle názoru RMP a následně zajistit realizaci dle
upraveného projektu.
5. MST zjistit, na základě čeho měla Pizzerie Kusadloo vyhrazené parkovací místo
v Tylově ulici.
6. OSMI zajistit vyjádření orgánu památkové péče na opatření proti holubům, kteří
poškozují fasádu domu č.p. 56 a následné provedení těchto opatření.
1.
2.
3.
4.

U 28 – RMP doporučuje ZMP
1. rozhodnout o použití kvóty příspěvku z Programu regenerace MPZ na dokončení
fasády fary a sanace nosných konstrukcí č.p. 25 hotel Černý Medvěd.
2. doporučuje ZMP úpravu jednacího řádu ZMP v ustanovení čl. 8 odst. 9) spočívající ve
vypuštění slov a zveřejněno v Plánském měsíčníku, a dále v čl. 6 odst. 13) spočívající
ve vypuštění slova písemně.
RMP bere na vědomí
1. výpověď z pachtovní smlouvy č. 1139.
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 ZMP a zápis z jednání jsou uveřejněny v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb. (o ochraně osobních údajů).
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