Usnesení
ze 24.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 23.9.2009
U 94 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 23.jednání.
2. informaci o splnění úkolu č. 93/2 (stanovisko OSMI k podmínkám provozování nafukovací
haly). Trvá úkol 93/1.
3. informaci o hospodaření města a jím založených a zřízených organizací ke 30.6.2009.
4. informaci o investičních akcí Města Planá realizovaných v roce 2009.
5. zápis kontrolního výboru o kontrole vedení evidence usnesení rady a zastupitelstva a o
kontrole plnění uložených úkolů.
6. informaci o aktuální hodnotě cenných papírů v majetku Města Planá.

U 95 – ZMP schválilo:
1. program 24.jednání a ověřovatele zápisu p. Mgr. Němečkovou a p.Mgr.Kvasničku.
2. čtvrté rozpočtové opatření 2009, příjmy i výdaje ve výši 104,140 mil.Kč, včetně povinného
podílu ve výši 20 % (maxim. 1,221 mil.Kč) k dotaci z Programu regenerace městských
památkových zón určené na opravu střechy fary zničené požárem.
3. v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, změny zřizovacích
listin příspěvkových organizací města Planá a to:

3.1.dodatkem č. 4 zřizovací listiny ZŠ Planá, náměstí Svobody.
3.2.dodatkem č. 4 zřizovací listiny ZŠ Planá, Na Valech.
3.3.dodatkem č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Planá.
Současně schvaluje úplné znění těchto zřizovacích listin.
4. majetkoprávní záležitosti:

4.1. směnu pozemku Města Planá - p.p.č. 538/79 o výměře 3 m2 za pozemek manželů
Štulajterových - p.p.č. 538/80 o výměře 8 m2, oba pozemky v k.ú. Planá u M.L.,
jako majetkoprávní narovnání k pozemku 538/80, zastavěného chodníkem ve
vlastnictví Města Planá. Finanční vyrovnání za rozdíl výměr činí 2.750 Kč ve
prospěch manželů Štulajterových, splatnost do 30 dnů po zápisu vkladu práva do
katastru nemovitostí.
4.2. bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě staveniště RD Planá – sever, zastavěných
chodníkem a komunikací ve vlastnictví Města Planá, p.p.č. 3426/15 o výměře 1
m2, p.p.č. 3671/27 o výměře 221 m2, p.p.č. 3671/29 o výměře 11 m2 a p.p.č.
3671/30 o výměře 59 m2, spolu se zbytkovým pozemkem p.p.č. 3671/26 o
výměře 319 m2, k.ú. Planá u M.L., od Plzeňského kraje.
4.3. koupi pozemku - p.p.č. 2146/1 o výměře 1.446 m2 v k.ú. Planá u M.L. za kupní
cenu 7.230 Kč.
4.4. koupi pozemku - p.p.č. 644/6 o výměře 5.270 m2 v k.ú. Otín u Plané za kupní
cenu ve výši 50.000 Kč.
U 96 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. ing. Heleně Tesařové pozemek - p.p.č. 1580/6 o výměře 121 m2 v k.ú.
Kříženec, kupní cena pozemku činí 6.050 Kč, je splatná před vkladem práva
do katastru nemovitostí.
1.1.2. Jarmile Šlechtové pozemek - p.p.č. 1860/86 o výměře 361 m2 v k.ú. Planá
u M.L., kupní cena pozemku činí 86.640 Kč, splatnost kupní ceny: 47.000
Kč při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 39.640 Kč před vkladem
práva do katastru nemovitostí.

1.1.3. Františku Přibáňovi pozemky - p.p.č. 20/2 o výměře 266 m2 a st.p.č. 240 o
výměře 40 m2 v k.ú. Planá u M.L., s objektem kůlny na st.p.č. 240, kupní
cena pozemků činí 36.720 Kč, cena kůlny činí 18.052 Kč, splatnost kupní
ceny před vkladem práva do katastru nemovitostí.
2. odložit na základě žádosti zájemce projednání prodeje objektu občanského vybavení bez
čp/če, včetně stav.parcely č. 488/2 o výměře 117 m2 a pozemku p.p.č. 3947 o výměře 267
m2 v k.ú. Planá u M.L.
3. vyhlásit záměr prodeje nemovitostí:

3.1. pozemků - p.p.č. 3508/1 o výměře 92 m2 a p.p.č. 3933 o výměře 9 m2, k.ú.
Planá u M.L.
3.2. pozemku – části p.p.č. 913/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Planá u M.L.
3.3. pozemků - st.p.č. 134/2 o výměře 123 m2 a st.p. 134/3 o výměře 152 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
U 97 – ZMP ukládá:
1. Radě města:
1.1. předložit návrh řešení parkování na náměstí Svobody (ve smyslu U 67/1). T: na
25.ZMP
1.2. předložit stanovisko k návrhu finančního výboru zřídit pro obchodní organizace
založené Městem Planá dozorčí rady. T: na 25.ZMP
1.3. informovat ZMP, zda a jak byla vyřešena stížnost SV čp. 465-6 na poškození
fasády domu při instalaci čidla veřejného osvětlení. T: na 25.ZMP
2. starostovi:

2.1. řešit nález kontrolního výboru týkající se plnění úkolů uložených zastupitelstvem.
Informaci podat na 25.ZMP
2.2. zjistit konkrétní podmínky realizace U 92/3 (zřízení diskusního fóra pro občany
na webu). T: do 25.ZMP
3. kontrolnímu výboru prověřit v rámci svých pravomocí dodržování smlouvy o nájmu a
provozování výtopny uzavřené mezi Městem Planá a firmou Tenza Brno a dodržování smluv
mezi firmou Tenza a odběrateli jejích služeb. T: do 25.ZMP
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 24. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 23.9.2009

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni Jitka Sádlíková přišla v 17.15 hod, Dr. Josef Švarcbek přišel v 18.40 hod.

Ad 1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání. Navrhl, aby řídícím dnešního jednání byl
pan ing. Krejčí – pro 12, zdržel se 1 (Krejčí).
Ing. Krejčí konstatoval, že 24. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na dnešním jednání je přítomno v tuto
chvíli 13 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.
Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Rozbor hospodaření Města Planá ke 30.6.2009
Rozpočtové opatření 4/2009
Majetkoprávní záležitosti
Zřizovací listiny příspěvkových organizací – dodatky, úplné znění
Informace o investičních akcích 2009
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p. Mgr. Martina Němečková a Mgr. Stanislav Kvasnička.
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 11 zastupitelů, zdrželi se 2 (Němečková,
Kvasnička). Zápis z 23. jednání ZMP byl řádně ověřen p.Františkem Slabým a p. Janem Teplíkem a je zde
připraven k nahlédnutí.

Ad 2) Diskuse občanů
Do diskuse se přihlásil pan farář Jaroslav Šašek – informoval o vyhořelé faře, ještě není známo, co oheň
způsobilo. Velice rychle se podařilo zajistit objekt. Máme přislíbenou dotaci 6 mil. Kč z Programu regenerace
městských památkových zón. Abychom tuto částku získali na opravu fary, musíme dodat 30 % (10 % církev a 20
% Město Planá). Fara nebyla pojištěná z finančních důvodů. P. Šašek poděkoval všem za obětavost a za
vstřícnost.
Mgr. Kvasnička – proč se město nepodílelo na pojištění budovy fary, když z velké části před lety financovalo
rekonstrukci. P. Mertlová – město nemůže pojistit majetek, který není jeho.
Pan Hradecký zastupuje společenství vlastníků čp. 465 – 466. Nechali si dům zrekonstruovat. Bez vědomí
vlastníků bylo na budovu namontováno čidlo veřejného osvětlení.Namontováním nám vznikla škoda na fasádě.

Nikdo neví, kdo to povolil- ani město ani Plánské služby. Vina se svaluje na dělníka, ale jemu to musel někdo
nařídit. Škoda, která nám byla způsobena, je 46 tis. Kč. Vlastníci chtějí vědět, kdo jim to zaplatí, kdo je za celou
věc zodpovědný.
P. Slabý – instalací čidla by se ušetřily náklady na veřejné osvětlení, bylo namontováno na zkoušku, pokud
bychom s nimi nebyli spokojeni, pak by je odmontovali. Pracovník namontoval čidlo bez vědomí města a služeb
do fasády, na nevhodné místo. Chceme po firmě, aby škodu zaplatila, ale zatím se k tomu nechce znát, celá věc
tedy běží.
P. Hradecký – už je to 3 měsíce a zřejmě údajně prý po 2 měsících už jsou čidla Města. Bojíme se také, aby se do
fasády nedostala voda. Pak by škoda byla daleko větší. Chce vědět termín, do kdy se vše vyřeší. Ing. Krejčí –
spor bude muset město vyřešit, možná i soudní cestou.
P. Přibáň – kdy se bude rekonstruovat Slepá ulice, také jsou zde obrovské lípy, které by potřebovaly prořezat. P.
Slabý – postupně chceme opravit celé město. V ulici Slepá a Zámecká vznikne kruhový objezd. Dokud tam
nebude kruhový objezd, tak se nebude ulice opravovat. Už ale je hotova projektová dokumentace, přibližný
termín rekonstrukce je za 5 let.
P. Přibáň žádá p. starostu, zda by bylo možné, aby kamiony neparkovaly na ploše u sběrných surovin, parkuje
jich tam 10 a postupně ráno startují a lidé nemohou spát. Dále žádá město, aby pracovníci technických služeb
posekali také zeleň pod jeho domem.
P. Slabý a p. starosta - parkováním kamionů už se RMP zabývala. Na místě také již byla zákazová značka, kterou
však vandalové zničili a sami řidiči zde dělají nepořádek. Už v r. 2007 bylo domluveno s projektantem, že pro
město zpracuje návrh dopravního opatření v Plané včetně pasportu, jehož součástí by měl být zákaz stání
nákladních vozidel nad 6 tun na celém území města. Nevíme, v jaké je to fázi.
Paní Rigová – vadí jí, že se ve sdělovacích prostředcích neužívá název Planá u Mariánských Lázní. Kdo měl
zájem, abychom byli Planá na Tachovsku? Prosí někoho, aby se o toto zajímal a postaral se o to, aby zase byla
Planá u Mar. Lázní.
P. Kula – není myslitelné, aby se na poliklinice, která má svou kotelnu, platilo za GJ 575 Kč, Tenza má zřejmě
někde nějaké úniky, ale to polikliniku nezajímá. Žádá, aby byla vypracována zpráva, která toto objasní a vysvětlí.

Ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
-

přečetla tajemnice p. Mertlová

Mgr. Kvasnička se ptal na usnesení 264/1 – žádost o pronájem koupaliště s výstavbou bowlingu. Pan starosta –
máme zpracovaný projekt na bowling včetně stavebního povolení, jde o to, zda bude mít někdo zájem postavit
bowling ve vlastní režii. Objevil se 1 zájemce, ale ještě chceme upřesnit podmínky zadání, aby zájemců bylo
více. Zájemce, který vybuduje bowling, by měl provozovat i koupaliště. Podmínky budou zpřístupněny na
internetu.
Mgr. Kvasnička – U 269/5 – upozornění občana na problémy provozu v Tylově ulici a pokračování sporu o část
čp. 125. P. starosta – poštovní auta rozjíždějí trávníky v Tylově ulici a ze školních okapů vytéká voda na
soukromý majetek. Problém poštovních aut už se řeší a okapy jsou řešeny s ředitelem školy. Dále vedeme spor
s Policií ČR o vlastnictví přístavku v budově čp. 125. Soud dal pokyn, abychom se dohodli na místě. Přístavek
bychom mohli bezplatně získat, když ho bude využívat Město pro veřejné bezplatné účely. Nyní čekáme, jak to
dopadne.

Dr. Průchová se ptala na vojenský hřbitov v Karlíně. Pan starosta – jedná se o místo, na kterém byl v letech
1914 – 1918 zajatecký tábor, kde bylo asi 10 tis. lidí a lidé zde umírali. Hornicko-historický spolek se o hřbitov
staral, vyčistil ho a sekal trávu. Ministerstvo vnitra dostalo za úkol se o válečné hřbitovy starat, ale musí je na
někoho převést. Hřbitov patří pod Ch. Újezd, ale ten ho nechce do svého vlastnictví. Žádají tedy, aby si ho vzalo
Město Planá, pak bychom platili Chodskému Újezdu nájem za pozemek. Pokud bychom o tomto začali
uvažovat, tak by hřbitov musel být dán do stavu, který má nějakou úroveň.

Ad 4) Rozbor hospodaření Města Planá ke 30.6.2009
Informovala ing. Ťupová. Materiály dostali zastupitelé v předstihu. ZMP bere zprávu na vědomí.

Ad 5) Rozpočtové opatření 4/2009
Informovala ing. Ťupová – po III. rozp. opatřeních činily příjmy města 75,71 mil. Kč, výdaje 104 mil. Kč. Rozdíl ve
výši 28,29 mil. Kč byl vykryt ze zdrojů fondu rezerv.
Mgr. Kvasnička – navrhuje snížit příspěvek na faru po požáru a posílit prostředky na pasporty města. Pasporty
mohou ukázat efektivnost hospodaření Plánských služeb. Ing. Ťupová – hledali jsme v rozpočtu peníze, které
bychom mohli použít pro rekonstrukci fary. Jelikož na akci Pasportizace nemáme projektanta, akce v žádném
případě letos neproběhne. Proto jsme použili prostředky z této akce. P. starosta – podmínkou dotace pro faru
je, že město přispěje 20 % a církev 10 %.
P. Teplík – již léta se odkládá kanalizace Karlín, jaká je vize. Ing. Ťupa – problém je s podmínkami dotace.
Zpracování podkladů pro výběrové řízení by stálo cca 800 tis. Kč, navíc výběr provozovatele byl nejasný.
Rozhodli jsme se proto počkat, jestli se podmínky dotace ještě nezmění. - pro IV. rozpočtová opatření 13, 2 se
zdrželi (Kvasnička, Červeňák)

Ing. Ťupová dále seznámila zastupitele s vývojem cenných papírů. Město má 3 termínované vklady, na těchto
termínovaných vkladech jsme dostali na úrocích od března do dneška 253 tis. Kč. Jeví se být vhodnější mít volné
prostředky na termínovaných vkladech. ZMP bere zprávu na vědomí

Ad 6) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 1580/6, ost.plocha, výměra 121 m2, k.ú. v k.ú. Kříženec, pozemek v intravilánu obce,
navazuje na nemovitosti žadatele, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 13.5.2009, záměr prodeje
zveřejněn na ÚD dne 7.9.2009, kupní cena pozemku podle zásad činí 6.050 Kč, splatnost kupní ceny před
vkladem práva do katastru nemovitostí, žadatel : H.Tesařová – pro 14, 1 se zdržel (Švarcbek)

2/ Pozemek, p.p.č. 1860/86, ost.plocha, výměra 361 m2, k.ú. v k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce,
určen k výstavbě rodinného domu, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 24.2.1998, záměr prodeje
zveřejněn na ÚD dne 7.9.2009, kupní cena pozemku podle zásad činí 86.640 Kč, splatnost kupní ceny 47.000 Kč
při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 39.640 Kč před vkladem práva do KN, žad: J. Šlechtová – pro 15

3/ Pozemky, p.p.č. 20/2, zahrada, výměra 266 m2 a st.p.č. 240, zastavěná plocha, výměra 40 m2 v k.ú.
Planá u M.L., s objektem kůlny (dle KN zemědělská stavba) na st.p.č. 240, nemovitosti v intravilánu obce,
navazují na nemovitosti žadatele, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 24.6.2009, záměr prodeje
zveřejněn na ÚD dne 7.9.2009, kupní cena pozemků podle zásad činí 36.720 Kč, cena kůlny podle cenové vyhl.
činí 18.052 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem práva do katastru nemovitostí, žadatel : F.Přibáň – pro 15

4/ Objekt občanského vybavení bez čp/če, včetně stav.parcely č. 488/2 o výměře 117 m2 a pozemku p.p.č.
3947 o výměře 267 m2 k.ú. Planá u M.L. Žadatelka trvá na své žádosti o prodej objektu. Požádala o odložení
jejího projednání do vyřešení podnikatelského záměru, způsobu jeho financování a způsobu úhrady kupní
ceny. Druhý žadatel od své žádosti odstoupil. Mgr. Kvasnička dal protinávrh neprodávat – pro 3 (Sádlíková,
Teplík, Kvasnička), proti 9, zdrželi se 3 (Švarcbek, Krejčí, Červeňák) – protinávrh nebyl schválen.
- odložit do příštího ZMP – pro 11, zdrželi se 4 (Sádlíková, Teplík, Červeňák, Kvasnička)
B/ směna nemovitostí
1/ Pozemek Města Planá, p.p.č. 538/79 o výměře 3 m2, za pozemek manželů Štulajterových,
p.p.č. 538/80 o výměře 8 m2, k.ú. Planá u M.L., jako majetkoprávní narovnání k pozemku
538/80, zastavěného chodníkem ve vlastnictví Města Planá, záměr směny schválen usnesením ZMP dne
24.6.2009, záměr směny zveřejněn na ÚD dne 7.9.2009, za rozdíl výměr činí 2.750 Kč ve prospěch manželů
Štulajterových, splatnost finančního vyrovnání do 30 dnů po zápisu vkladu práva do kat. nemovitostí. – pro 15

C/ nabytí nemovitostí
1/ Bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě staveniště RD Planá – sever, zastavěných chodníkem a komunikací ve
vlastnictví Města Planá, p.p.č. 3426/15 o výměře 1 m2, p.p.č. 3671/27 o výměře 221 m2, p.p.č. 3671/29 o
výměře 11 m2 a p.p.č. 3671/30 o výměře 59 m2, spolu se zbytkovým pozemkem p.p.č. 3671/26, jiná plocha o
výměře 319 m2, k.ú. Planá u M.L., od Plzeňského kraje.RMP doporučuje schválit – pro 15

2/ Koupě pozemku p.p.č. 2146/1, orná půda, výměra 1.446 m2, k.ú. Planá u M.L. od Jiřího Novohradského.
Nabídková kupní cena je 18.032 Kč. RMP doporučuje schválit koupi pozemku za kupní cenu 7.230 Kč. – pro 14,
zdržel se 1 (Průchová)

3/ Koupě pozemku p.p.č. 644/6, lesní pozemek, výměra 5.270 m2, k.ú. Otín u Plané, od M.Liškové. Admin. cena
podle znaleckého posudku ze 4/2006 činí 122.758 Kč, tržní cena dle téhož činí 63.834 Kč. Nabídková kupní cena
je 63.834 Kč. RMP doporučuje schválit koupi pozemku za kupní cenu ve výši 50.000 Kč. – pro 15

D/ záměr prodeje nemovitostí
1/ Pozemky, p.p.č. 3508/1, ost. komunikace, výměra 92 m2 a p.p.č. 3933, jiná plocha, výměra 9 m2, k.ú. Planá u
M.L., pozemky v intravilánu obce, navazují na pozemky žadatele, přes p.p.č. 3508/1 je přístup k pozemkům
žadatele, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemků. – pro 15

2/ Pozemek, p.p.č. 913/2, ost. komunikace, část, výměra cca 200 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek mimo
intravilán obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. – pro 15

3/ Pozemky, st.p.č. 134/2, výměra 123 m2 a 134/3, výměra 152 m2, obě nádvoří, k.ú. Pavlovice nad Mží,
pozemky v intravilánu části obce, navazují na nemovitosti v podíl. spoluvlastnictví žadatele, RMP doporučuje
ZMP schválit záměr prodeje pozemků.- pro 15

Ad 7) Zřizovací listiny příspěvkových organizací-dodatky, úplné znění
Přednesla tajemnice p. Mertlová, materiály dostali zastupitelé v předstihu. RMP doporučuje Zastupitelstvu
schválit dodatky ZL a úplné znění ZL příspěvkových organizací Města Planá – ZŠ náměstí, ZŠ Na Valech a MŠ
Planá.- pro schválení 15

Ad 8) Informace o investičních akcích 2009
Informoval ing. Ťupa – momentálně největší akce je rekonstrukce Dvořákovy a Tachovské ulice. Další akce –
parkoviště u polikliniky, rekonstrukce kostela ve V. Sedlišti, kostel v Otíně, komunikace Příčná, rekonstrukce čp.
56 na knihovnu. Zpracoval se projekt oprava cesty za bývalým zahradnictvím. Také jsou zpracované projekty
Zahradní a Wolkerovy ulice a projekt vodovodu do vodojemu. V MŠ Smetanova se dělaly rozvody vody.
ad 9) Různé, diskuse
Mgr. Němečková informovala o kontrole Kontrolního výboru „Evidence usnesení RMP a ZMP, kontrola plnění“.
Materiály dostali zastupitelé v předstihu. Upozornila na to, že chybí následná kontrola uložených úkolů. Uvedla
to na příkladu řešení problému s parkovištěm. Již v minulých ZMP jsme se domlouvali, že změníme systém
parkování v Plané. V usnesení bylo poznamenáno, že bod systém parkování v Plané byl splněn Plánskými
službami. Mgr. Němečková zjistila, že jediné, co bylo změněno, byla přídavná cedule, kolik stojí hodina a každá
další hodina. Dostanete lístek, kde není datum, hodina ani jméno, kdo ho vydal. Systém parkování se nezměnil,
i když v usnesení RMP je poznamenáno, že bod je splněn. Chybí zde zpětná vazba. Ing. Veselý – dělám
průběžné kontroly, nezjistil jsem závady, úkol, jak byl zadán, jsem splnil. Ing. Krejčí navrhuje aby se
problémem zabývala RMP.
P. Antropius a Dr. Průchová – mnoho věcí řešíme dlouho, protože v programu chybí bod „kontrola úkolů
z minulých ZMP“. Mgr. Němečková – kontrola usnesení funguje, ale jakmile se problém týká někoho třetího,
tak to nefunguje. Je otázka, jak zajistit kontrolu. Ing. Krejčí – je zde zjištění Kontrolního výboru a trvá na tom,
aby se tím zabývala RMP. ZMP ukládá starostovi posoudit nález Kontrolního výboru – 15 pro
ZMP ukládá RMP, aby do příštího ZMP dala návrh řešení parkování na nám. Svobody – 15 pro
P. starosta – dostal jsem podnět ke kontrole dodržování smluv a hospodaření s majetkem města. Jedná se o
kontrolu hospodaření v kotelně a cen energií. P. starosta navrhuje, aby ZMP odsouhlasilo, aby Kontrolní výbor
prověřil v rámci svých pravomocí kontrolu smluv Města Planá s nájemcem a provozovatelem výtopny fi. Tenza
– jejich dodržování. – pro 15

Dr. Kučera – p. Horák si u polikliniky postavil garáž a my lékaři i pacienti z polikliniky jsme využívali jeho cestu,
kterou si zbudoval na vlastní náklady. Prosí, zda by se nemohl dotáhnout asfalt až ke garáži (jedná se o 1 m
cesty). Ing. Ťupa – firma slíbila, že to protáhne.
P. Teplík, finanční výbor – trvají dohady, zda FV může provádět kontrolu s.r.o., zdá se mu nejschůdnější, aby
naše obchodní organizace měly dozorčí rady. ZMP by mělo uložit RMP, aby byly u obchodních organizací zřízeny
dozorčí rady. P. Slabý – do příštího ZMP by bylo třeba zjistit, co obnáší zřízení dozorčích rad, měli bychom si
nastudovat úkoly, které dozorčí rada má – pro 13, zdrželi se 2 (Švarcbek a Slabý)
P. Teplík – provádějí se kontroly hydrantů? P. Slabý – 1 x za 3 roky.
P. Teplík – může město nějak urychlit podepsání smluv mezi nemocnicí a VZP? Dr. Kučera – není vůle VZP
uzavírat smlouvy ani s lékaři. P. starosta – poslanec Votava se pokusí sjednat schůzku s gen.ředitelem VZP.
Mgr. Kvasnička – jakým způsobem a kdo bude řešit problém p. Hradeckého (čidlo na fasádě)? Uloženo RMP
podat na 25. ZMP informaci, jak pokračuje řešení stížnosti společenství vlastníků na poškození fasády při
instalaci čidla veřejného osvětlení – pro 13, zdržela se 1 (Průchová), p. Bartáková odešla.
Mgr. Kvasnička – domnívá se, že zavedení diskusního fóra je důležité a potřebné.
P. starosta zjistí do příštího ZMP konkrétní možnosti realizace zřízení diskusního fóra pro občany.
Mgr. Kvasnička – jak bude město reagovat na události z minulého víkendu – zlikvidovaný poutač ODS a
vysypané popelnice. Navrhuje podat na pachatele trestní oznámení. Starosta, MěPol. – pachatel je známý,
postih bude následovat.
P. Antropius nabídl zastupitelům prohlídku čp. 56. Dále žádá trvalou změnu programu ZMP, přidat bod
„kontrola z minulého zastupitelstva,“ domnívá se, že zde chybí kontrola předchozího usnesení zastupitelstva.
P. Slabý – tento bod v programu je. Mgr. Němečková – kontrola zde probíhá, tím že přidáme bod do programu
nebude kontrola jiná. P. Mertlová přečetla část jednacího řádu ZMP. Vznikla dlouhá diskuse, p. Slabý a dal
návrh na ukončení diskuse – pro 12, proti 1 (Antropius), zdržel se 1 (Teplík).
P. Teplík – někdo by měl okomentovat připomínku p. Rigové a dát jí zprávu – ujme se toho p. Slabý.

Ad 10) Usnesení, závěr
ZMP bere na vědomí U 94 – pro 14 (chybí Bartáková)
Návrh usnesení přečetla i s jeho změnami tajemnice p. Mertlová.
Ing. Krejčí ukončil jednání ve 20.40 hodin.
Zapsala Marie Plešáková

