Usnesení a informace na vědomí z 11. schůze Rady města Planá
konané dne 1. 4. 2019
U 42 – RMP schvaluje
1. uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3513/1, o výměře 20 m2, v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní s žadatelem.
2. použití nábytku do předzahrádky před č.p. 42 v materiálu kov, plast.
3. uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3513/2, o výměře 12 m2, v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní s žadatelkou.
4. použití nábytku do předzahrádky před č.p. 6 v materiálu kov, plast.
5. uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 1550/7, zahrada, výměra 52m 2,,
část pozemku p.č. 1550/2, zahrada, výměra 87m2, část pozemku p.č. 1550/3, zahrada,
výměra 37 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní s žadatelem.
6. záměr pachtu pozemku na část pozemku p.č. 1550/8, zahrada , výměra 15 m 2,část
pozemku p.č. 1550/5, zahrada, výměra 6 m2, - část pozemku p.č. 1550/1, ostatní
plocha, výměra 36m2, část pozemku p.č. 1550/7, zahrada, výměra 71 m2 v k.ú. Planá
u Mariánských Lázní.
7. záměr změny nájemní smlouvy č. 1198 spočívající v úpravě doby nájmu od dubna do
září, cena 120 Kč/m2.
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni pro umístění zařízení
distribuční soustavy do pozemku p.č. 1108/2 v k.ú. Vysoké Sedliště v rámci akce IV12-0014479 Vysoké Sedliště, TC, p.č. 21/1- vNN, cena dle cenového předpisu.
9. přidělení bytu 811/26 žadatelům.
10. přidělení bytu 774/6 žadatelce.
11. podání žádosti o dotaci na rozšíření Městského kamerového dohledového systému
s celkovými náklady 466 781,70 Kč včetně DPH.
12. prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 64 v Hřbitovní ulici o jeden měsíc do 30. 4.
2019.
13. cenovou nabídku firmy AUTO Červený s.r.o., Mariánské Lázně na auto pro MěÚ za
cenu 335 030,- Kč.
14. výpůjčku KINANEKINA dne 25. 4. 2019 na akci pořádanou Plzeňským krajem –
setkání členů Rady PK se starosty obcí okresu Tachov.
15. výpůjčku KINANEKINA ve dnech 21. – 22. 4 2019 pro zkoušky divadelního spolku
KOS s představením Morana.
U 43 – RMP rozhodla
1. přidělení zakázky a uzavření smlouvy na akci VO Tylova, Slepá, Kyjovská s firmou
STEMONT JS, s.r.o, a.s. za cenu 943 437,- Kč včetně DPH.
2. o vypsání nového opakovaného výběrového řízení na akci Úprava vstupní brány a
okolí hřbitova v Plané.
3. přidělení zakázky a uzavření smlouvy na akci „Sanace nosných konstrukcí hotelu
Černý Medvěd, čp. 25 Planá“ s firmou BKV stavební společnost, s.r.o., za celkovou
cenu 6 521 887,-Kč včetně DPH, s tím, že pro rok 2019 bude cena prací 1 650 000 Kč
bez DPH.
4. přidělení zakázky a uzavření smlouvy na akci opravu komunikací tryskovou metodou
s firmou REACOM, s.r.o., za celkovou cenu 275 275,- Kč včetně DPH.
5. objednat u firmy Tomáš Suttý výměnu vchodových dveří na dětské odd. polikliniky za
automaticky otevíravé. Cena 164 040,- Kč včetně DPH.
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6. objednat u firmy Jan Bartoš položení nové podlahové krytinu ze zátěžového PVC na
chodby polikliniky za cenu 799 895,- Kč včetně DPH.
7. zařadit akci opravy veřejně přístupné účelové komunikace ve Svahách a ve Vížce
k chatám do oprav komunikací 2019 popřípadě 2020, a to v závislosti na čerpání
finančních prostředků na již naplánované akce.
8. udělit souhlas s vybudováním pergoly a oplocení pozemku kolem bytového domu čp.
Nádražní 721.
9. že společná spotřeba za elektrickou energii na náměstí bude hrazena z místního
hospodářství.
10. o přidělení zakázky na vyčištění městského mobiliáře dle návrhu firmě Greenroot za
cenu do 15 000,- Kč + DPH.
U 44 – RMP ukládá
1. ST projednat se ZŠ případná opatření v souvislosti s informací o podezření na šikanu
v 5. A.
2. ST připravit odpověď MV ČR týkající se vyhlášky o ochraně nočního klidu ve smyslu,
že akce je pro občany předvídatelná, tradiční v tuto chvíli není, ale není to do
budoucna vyloučeno a je významná s ohledem na skutečnost, že se jedná o
významného zaměstnavatele ve městě.
3. ST požádat p. Romana Horáka o výčet prací, které musely být předělány na poliklinice
po původní firmě.
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RMP bere na vědomí
odvolání občana proti rozhodnutí RMP U 34-6 na vědomí.
předložený návrh studie parkování u bytových domů v ulici Zahradní.
informaci o podezření na šikanu v 5. A ZŠ.
informaci ředitele ZŠ o vyhlášení volných dní na 9. – 10. 5. 2019.
informaci o přetrvávajících problémech občanského soužití v čp. 870 ve Smetanově
ulici.

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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