Usnesení a informace na vědomí z 25. schůze Rady města Planá
konané dne 18. 11. 2019

U 97 – RMP schvaluje
1. doplnění plánu inventur na rok 2019 o inventury skladů – kino, informační centrum.
2. žádost ředitelky MŠ o schválení použití prostředků z účtu 384 ve výši 102 600,- Kč, a
to na akce studie zahrady MŠ Havlíčkova ve výši 92 600,- Kč a dále na přípravnou fázi
a studie stavby altánu a skladu na tříkolky ve výši 10 000,- Kč.
3. uzavření nájemní smlouvy na 1 m2 pozemku p.č. 3505/7 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní s vlastníkem domu č.p. 65 na st.p.č. 512 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
4. uzavření smlouvy o B smlouvě o věcném břemeni pro uložení vodovodní a kanalizační
přípojky do pozemků p.č. 3570/1 a 3570/49 s vlastníkem provozu sběrny surovin na
pozemku pč. 1596/31 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
5. záměr pachtu pozemku p.č. 2408 o výměře 28.096 m2 a části pozemku p.č. 2332 o
výměře 2,181.166 m2 v k.ú. Svahy.
6. kácení dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 411/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dle
návrhu SO.
7. mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací dle návrhu.
8. poskytnutí věcného vánočního příspěvku zaměstnancům města a uvolněným
zastupitelům dle návrhu tajemnice, a to s ohledem na rovnoměrné čerpání prostředků
sociálního fondu.
9. použití investiční rezervy ve výši 100 – 200 tis. Kč dle velikosti dopadové plochy.
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U 98 – RMP rozhodla
objednat koncepční studii, která variantně posoudí možnosti dalšího provozu výtopny
v Plané za cenu 96 800,- Kč včetně DPH.
nevyužít nabídky společností O2 Czech Republic, a.s., na odkoupení rušeného VTA na
nám. Svobody u pošty za cenu 1000,- Kč bez DPH ani na využití betonové plochy po
zrušeném VTA.
nevyhovět žádosti vedení obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava.
neschválit adresný záměr nájmu části pozemku p.č. 373/63 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní o výměře 4 m2.

U 99 – RMP ukládá
1. ST projednat s předsedou SVJ Wolkerova 440 možnost darování nebytového prostoru
– kotelny s věcným břemenem vedení teplovodů.
U 100 – RMP doporučuje ZMP
1. schválit rozpočet města na rok 2020.
2. schválit střednědobý výhled rozpočtu města Planá na roky 2021 – 2022.
3. přijmout OZV o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.
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schválit závazné ukazatele hospodářské činnosti dle návrhu.
rozhodnout o koupi části pozemku p.č. 1575 o výměře 336 m2 za cenu 200 Kč/m2.
schválit záměr prodeje jednotky 651/11 – garáž za cenu podle znaleckého posudku.
změnu investičního příspěvku na PD rekonstrukce zahrady MŠ Havlíčkova v rozpočtu
města.

RMP bere na vědomí
informaci o provedeném atestu frézované drti z akce průtah Karlínem. Informace bude
předána též zastupitelům na nejbližším jednání ZMP.
informaci o splnění úkolu č. U 358/1.
informace k plnění úkolu č. U 91/3 a návrhy MST na formát a obsah informační tabule
k zajateckému táboru za Karlínem.
možnost objednat u KČT přeznačení cyklotras směrem do centra města. Ke schválení
objednávky dojde po schválení rozpočtu města na rok 2020.
informaci o plnění úkolu č. U 95/1.
informaci o změně objednatele PD rekonstrukce zahrady MŠ Havlíčkova.

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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