Upravené usnesení a informace na vědomí z 16. schůze Rady města
Planá
konané dne 10. 6. 2019
U 61 – RMP schvaluje
1. smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení hotelu Černý medvěd k distribuční síti.
2. výpůjčku části pozemku p.č. 1863/92 o výměře 16 m2 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní SVJ č.p. 457-458 Planá, IČ 737 40 209.
3. výpůjčku části pozemku p.č. 1863/92 o výměře 9 m2 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní SVJ č.p. 459-460 Planá, IČ 720 70 340.
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni pro uložení zařízení
distribuční soustavy do pozemku p.č. st. 640/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní na
dobu trvání stavy, úplatné cena 1000,- + DPH.
5. výměnu bytu 131/5 o velikosti 0+2 Na Příkopech 131, Planá velikosti 0+2 za byt
620/1 3+1 ve Smetanově ulici, Planá žadatelce.
6. RMP schvaluje přidělení bytu 55/2 velikosti 1+1, náměstí Svobody, Planá žadatelce.
7. výpůjčku kostela Sv. Petra a Pavla pro SŠŽ a ZŠ Planá dne 20. 6. 2019 od 11:00 hodin
k příležitosti slavnostního předávání výučních listů.
8. program jednání ZMP dne 19. 6. 2019.
U 62 – RMP rozhodla
1. o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na opravy dlažby v Havlíčkově ulici
s firmou BOKRTECH, s.r.o., za cenu 254 084,46 Kč včetně DPH.
2. o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD na vybudování
parkovacích míst v Zahradní ulici a řešení křižovatky Zahradní a Havlíčkovy ulice od
firmy IDG Design, s.r.o. za cenu 291 489,- Kč s DPH.
3. zadat obnovu zavážecího lisu na štěpku a obnovu skladu štěpky po požáru i bez
vyjádření pojišťovny, a to s ohledem na to, aby oprava byla provedena před zahájením
topné sezóny.
4. provést vodorovné značení zabraňující stání vozidel po straně ulice Fučíkova u č.p.
700 z důvodu lepší průjezdnosti ulicí.
5. o přidělení zakázky na zhotovení 2 ks infotabulí společnosti KOS za celkovou cenu
20 000,- Kč za 1 tabuli.
U 63 – RMP ukládá
1. SO jednat s žadatelem o nájmu, pachtu pozemku p.č. 471/1, 551 a 552 v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
2. ST projednat s autorem projektu náměstí Ing. arch. Soukupem možnost květinové
výzdoby náměstí.
3. připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na pronájem koupaliště a smuteční
síně, a to za podmínek, které RMP stanovila.
4. ST zajištění účasti městské policie při pořádaných demonstracích na náměstí.
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U 64 – RMP doporučuje ZMP
1. přijmout rozpočtové opatření ve výši 300 000,- Kč na projektové práce spojené se
zajištěním opravy hráze koupaliště.
2. schválit usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo Města Planá potvrzuje, že má zajištěno dostatek vlastních zdrojů na
financování akce Planá - Rekonstrukce požární zbrojnice, která bude podpořena
z programu MV, GŘ Hasičského záchranného sboru České republiky „Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“.
3. schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku s obcí Studánka
na „Sušák hadic“ v účetní ceně 22 475,- Kč.
4. neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 471/1, 551 a 552 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
5. projednat opakovanou žádost o prodej pozemků p.č. 2829/13, 2829/15, 2829/17,
2829/22, 2829/20, 2829/24, 2829/2, 2829/21, 2829/29, 2447/1, 2829/28 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
6. schválit návrh kupní smlouvy na byty 1-14/839 na st.p.č. 2032, 1-8/840 na st.p.č.
2044, 1-8/841 na st.p.č.2045, 1-8/842 na st.p.č.2046 s příslušnými podíly na budovách
a pozemcích v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
7. schválit adresný záměr prodeje bytů 1-14/839 na st.p.č. 2032, 1-8/840 na st.p.č. 2044,
1-8/841 na st.p.č.2045, 1-8/842 na st.p.č.2046 s příslušnými podíly na budovách a
pozemcích v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
8. schválit IV. rozpočtová opatření.
9. přijmout nápravná opatření ke zprávě o hospodaření za rok 2018.
10. projednat nabídku na prodej pozemku 4119 a 3507/27 (945m2) v ulici Na Valech za
cenu 1 971 000,- Kč.
11. neměnit OZV č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad.

RMP bere na vědomí
1. informaci o stavu hráze koupaliště.
2. informaci o výběrovém řízení ZŠ na pořízení elektrické smažící pánve do školní
jídelny.
3. informaci o dopisu soudního exekutora Mgr. Suchánka.
4. informaci o povinnosti podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30.
6. 2019 podle zákona o střetu zájmů.

Mgr. Martina Němečková, v.r.
starostka

Ing. Pavel Nutil, v. r.
místostarosta

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení RMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů tak, jak ukládá nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, v platném znění.
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