Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 24. 6. 2020
U 43 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. program 13. jednání ZMP;
2. ověřovatele zápisu;
3. pravidla pro udělování ceny města Planá;
4. III. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2020 ve výši příjmů 119 150,00 tis Kč a
výdajů ve výši 142 950,00 tis Kč;
5. roční účetní závěrku města Planá za rok 2019;
6. prodej pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Svahy za cenu 1452,-Kč ANONYMIZOVÁNO;
7. prodej pozemku p.č. st. 50 v k.ú. Zliv nad Mží, jehož součástí je stavba zděné věžové
trafostanice za cenu 53.820,-Kč společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se
sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín;
8. dar jednotky č. 440/13, jiný nebytový prostor, v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
s podílem na společných částech domu a pozemku 141/2000 s věcným břemenem pro
město Planá, pro umístění teplovodních rozvodů, ANONYMIZOVÁNO;
9. záměr prodeje pozemku p.č. 383/50, zahrada, v k.ú. Vížka;
10. záměr směny, části pozemku p.č. 366/3 a p.č. 3684/6 o celkové výměře 15 m2 do
vlastnictví města, část pozemku p.č. 3684/6 o výměře 9 m2 do vlastnictví vlastníka domu
č.p. 175 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní;
11. prodej pozemku p.č. 1698/9 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní ANONYMIZOVÁNO,
za cenu 440.000,-Kč;
12. přidělení dotace pro Hornicko-historický spolek ve výši 79 500,- Kč a rovněž schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace Hornicko- historický spolek;
13. navržené termíny jednání RMP a ZMP na II. pololetí 2020;
14. distribuci PM zdarma od 06/2020;
15. podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR Podpora rozvoje regionů 2019+
DT117D8220H-podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku na akci
„Víceúčelové hřiště ve Fučíkově ulici“ a souhlasí s realizací projektu a financováním v
případě poskytnutí dotace.
U 44 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. připomínky občanů;
2. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
3. informace o plnění uložených úkolů;
4. projednání závěrečného účtu města Plané za rok 2019 bez připomínek. Nemohlo se
vyjádřit ke zprávě z přezkumu za rok 2019, neboť nebyla firmou ADU CZ s.r.o. zaslána
ani přes řadu upomínek.
Po jejím dodání bude řádně vyvěšena a na následujícím jednání ZMP k ní bude přijat
závěr a rozhodováno o schválení závěrečného účtu jako celku.;
5. zprávu o kontrole Finančního výboru.
U 45- Zastupitelstvo rozhodlo:
1. neschválit žádost ANONYMIZOVÁNO o prominutí zbytku penále z dluhu na
nájemném z roku 2011;
2. neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1410 o výměře 1812 m2 v k.ú. Zliv nad Mží;
3. neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1275/4 k.ú. Otín u Plané;
4. schválit záměr prodeje pozemku p.č. 295/5 v k.ú. Vysoké Sedliště do přídatného
spoluvlastnictví;

5.
6.
7.
8.
9.

neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 3518/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní;
neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1581/2 v k.ú. Kříženec;
neschválit záměr prodeje pozemků p.č 471/1, 551, 552 v k.ú. Pavlovice nad Mží;
revokovat usnesení U 108-7 ze dne 18. 06. 2014;
revokovat usnesení ZMP č. U 28-6 ze dne 23.10.2019.

U 46- Zastupitelstvo ukládá:
1. RMP zadat u SZÚ v Plzni zpracovat posouzení stávajících limitů výskytu škodlivin
v místech uvedených v záměru termální depolymerizace plastů.

Ověřovatelé:
 Ing. Pavel Nutil, v. r.
 RSDr. Josef Švarcbek, v. r.


Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení ZMP 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.

