Usnesení z 8. schůze Rady města Planá
konané dne 18. 2. 2019
U 29 – RMP schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

prodloužení doby trvání pachtovní smlouvy č. 1126 o pět let.
přidělení bytu Planá, Bohušova 21/811 , 1+0/ 40 m2 žadatelce.
prodloužení nájemní smlouvy s žadateli, na byt 860/10 na dobu 1 roku.
záměr nájmu části pozemku p.č. 3513/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní o výměře
20m2.
poskytnutí daru (nafukovací vana) Hospicu sv. Jiří v Tachově.
cenovou nabídku firmy Kodýtek na zaměření, digitalizaci a stavebně technický
průzkum objektu na parc. č. st. 665 a st. 865 – Stodola za cenu 56 870,- Kč včetně
DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
cenovou nabídku firmy PRIMO CAR Cheb, s.r.o. na auto pro Pečovatelskou službu
Dacia Dokker za cenu 284 290,- Kč.
cenovou nabídku firmy TEWIKO systems na pořízení dětského hřiště Planá – sever
v ceně 163 901,- Kč včetně DPH.
podepsání smlouvy o projektu Kultura bez hranic financovaného z Česko -Německého
Fondu budoucnosti, a to bez finanční účasti města Planá.
U 30 – RMP rozhodla

1. objednat doplnění svítidla v Tachovské ulici za cenu 52 023,- Kč včetně DPH.
2. nerealizovat zpevnění vjezdu k domu dle žádosti majitelů nemovitosti na Kříženci, ale
žadatelům bude nabídnuta vyfrézovaná drť na opravu příjezdové cesty, a to v době,
kdy bude prováděna oprava příjezdové cesty do Křížence.
3. upřednostnit variantu nástavby na č.p. 2.
4. pořízení nového elektroměrového rozvaděče do č.p. 55 od firmy pana Hoška za cenu
75 325,- Kč včetně DPH.
5. zadat zpracování projektové dokumentace opravy hřbitovní zdi na západní straně
hřbitova, a to včetně zaměření severní části zdi.
6. nerealizovat opravu komunikace před vjezdem do garáží u Plánských služeb, a to do
doby, dokud nebude realizováno zpevnění zdi v ulici Slovanská.
7. nerealizovat celkovou opravu chodníků v ulici Dukelských hrdinů, a to do doby
realizace studie na rekonstrukci této ulice. Budou opraveny pouze lokální větší díry.
8. nevyužít nabídku společnosti West Bohemia Broadcasting, s.r.o. na zařazení města
Planá do pořadu 30 let od sametu za cenu 49 990,- Kč.
9. nechat digitalizovat městskou kroniku od roku 2009 do současnosti firmu DigiPaper
za cenu 3 980,- Kč/200 stránek.
U 31 – RMP ukládá
1. OSMI zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu kamenného mostu
v Tachovské ulici.
2. OSMI zadat výběrové řízení na dodavatele stavby „Úprava vstupní brány hřbitova“
podle zpracované projektové dokumentace.
3. SO zjistit podmínky nabízené služby na úklid hřbitova ve Vysokém Sedlišti.
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4. MST zajistit pořízení projektové dokumentace na rozšíření urnového háje západním
směrem.
5. OSMI objednat u Plánských služeb, s.r.o. nacenění opravy komunikace č. 46D podle
pasportu komunikací.
6. OSMI zrušit rozpadlé schody u křižovatky Sadová a I/21 a upravit cestu podél potoku.
7. OSMI oslovit firmu Ketnet v souvislosti se špatným stavem přívodu elektřiny do
kostela ve Vysokém Sedlišti.
8. ST oslovit dopravního projektanta p. Stehlíka s možností prodloužení chodníku podél
I/21 směrem do Tachovské ulice.
9. OSMI zpracovat vyjádření o stavu projektové přípravy k území Z18.

U 32 – RMP doporučuje ZMP
1. pojmenovat místní komunikaci 35C jako ulici Pod sídlištěm.

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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