Usnesení a informace na vědomí z 22. schůze Rady města Planá
konané dne 23. 9. 2019

U 85 – RMP schvaluje
1. vydání povolení výjimky umístění stavby skladu zahradního nářadí na pozemku p.p.č
3744/1 ve vzdálenosti od společných hranic pozemku menší než 2 m a přesah požárně
nebezpečného prostoru na pozemek p.č. 3784/1 vše v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
2. záměr pachtu části pozemku p.č. 277/1 o výměře 340 m2 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní.
3. kácení dřeviny na pozemku p.č. 3978 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dle návrhu
SO.
4. přidělení bytu 870/9 ve Smetanově ulici žadatelce.
5. přidělení bytu 870/3 ve Smetanově ulici žadatelce.
6. přidělení bytu 811/32 v Bohušově ulici žadatelce.
7. zařazení objektu smuteční síně do hospodářské činnosti, a to od 1. 1. 2020
v souvislosti s uzavřením nové nájemní smlouvy na smuteční síň.
8. poskytnutí příspěvku na výměnu střešní krytiny RD žadateli podle Zásad pro
poskytování příspěvků na stavební úpravy a obnovu nemovitostí v Městské památkové
zóně v Plané ve výši 10 000,- Kč.
U 86 – RMP rozhodla
1. v tuto chvíli pozastavit práce vedoucí k rekolaudaci městské stodoly a hledat jiné
možnosti řešení pro pořádání akcí.
2. o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo s firmou D – Produkt, s.r.o na stavbu
Rekonstrukce betonové podlahy v hasičské zbrojnici za cenu 321 253,- Kč včetně
DPH.
3. vyhlásit záměr výpůjčky části parcely č. 6/1 v k.ú. Zliv nad Mží.
4. neobjednat placenou inzerci u zájmového sdružení Modrá linka v preventivně
vzdělávacích informačních publikacích.
5. neobjednat placenou inzerci Nakladatelství s.r.o. v publikaci ČČK První pomoc není
věda pro ZŠ.
6. doporučit budovu zámku na pozemku p.č. 260/2 v k.ú. Planá u Mar. Lázní do
Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020.
7. pověřit zastupitele Antropiuse jednáním s ČST o vytvoření orientačního bodu pro
cyklotrasy na náměstí.
U 87 – RMP ukládá
1. jednateli Plánských lesů, s.r.o. připravit informaci o variantách postupu a finančních
možnostech s ohledem na kůrovcovou kalamitu a její důsledky pro členy zastupitelstva
na příští jednání ZMP.
2. OSMI dohodnout výpůjčku části pozemku 3744/1 v k.ú. Planá u Mar. Lázní, kde je
umístěna autobusová zastávka Karlín.
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3. OSMI připravit do dalšího jednání RMP přehled nezbytných změn a vícepráce ke
kolaudaci rekonstrukce hasičské zbrojnice.
4. MST poptat cenu 5 ks 2 m dlouhých betonových citybloků včetně dopravy a instalace.
Bude-li cena do 25 tis. Kč a je-li tato částka ještě v rozpočtu, MST citybloky objedná.
5. MST projednat s občanem z Bud nerentabilitu přivedení pitné vody do Bud.
6. MST jednat s Fotbalovým klubem Planá o výpůjčce pozemku na zřízení dětského hřiště
v Jateční ulici.
7. MST jednat s žadatelem ohledně jeho žádosti o přidělení parkovacího místa v Bohušově
ulici v tom smyslu, že se jeho identickou žádost zamítla již v roce 2018.
U 88 – RMP doporučuje ZMP
1. přijmout rozpočtovou změnu, která by umožnila poskytnout Plánským lesům, s.r.o
příplatek mimo základní jmění ve výši 1 mil. Kč.
2. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3506/1 a části pozemku p.č. 3505/6 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní.
3. schválit úpravu žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 762/2 a 1635 v k.ú. Týnec
adresované ke SPÚ, spočívající ve změně výměry pozemku p.č. 762/2.
4. aktualizovat Zásady pro poskytování příspěvků na stavební úpravy a obnovu
nemovitostí v Městské památkové zóně v Plané.
RMP bere na vědomí
1. výpověď z nájemní smlouvy č. 712.
2. že zastupitel Miloslav Antropius se může, na základě své žádosti, zúčastňovat
kontrolních dnů na stavbách „Odvlhčení kostela Sv. Petra a Pavla“ a „Sanace nosných
konstrukcí hotelu Černý medvěd“.
3. informaci o stavu přípravy rekonstrukce rybníku ve Zlivi.
4. návrhy a žádost osadního výboru Zliv.
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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