Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 18. března 2020 od 17.00 hodin
na Městském úřadu v Plané
Přítomni: dle prezenční listiny
V 17.00 hodin přivítala starostka Mgr. Martina Němečková členy a hosta a zahájila 11. zasedání
Zastupitelstva města Planá. Poděkovala všem přítomným za účast, s ohledem na současnou
krizovou situaci. V době, kdy jsme jednání svolávali, nebyla žádná krizová nařízení vlády,
obdrželi jsme několik nařízení a doporučení, posledním je, že se jednání může konat, pokud je
nezbytné a nevyhnutelné. Proto jsme upravili program a budeme projednávat pouze body
programu, které jsou pro chod města nezbytné a nevyhnutelné.
Poté předala slovo řídícímu schůze místostarostovi, Ing. Pavlu Nutilovi, který se ujal vedení
zasedání a zároveň konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Na dnešním zasedání je přítomno 9 členů zastupitelstva. Z jednání se omluvili MUDr. Jiří
Kučera, Ing. Helena Ryšavá, Jan Teplík, RSDr. Josef Švarcbek. Dále není přítomen Miloslav
Antropius a Mgr. Jiří Kučera. Zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné a může pokračovat
v dalším programu jednání.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Původně navržený program:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Diskuse
Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Dary a dotace
Návrh veřejnoprávní smlouvy na vybavení ordinace kardiologa
Návrh na zavedení udílení cen pro občany města, projednání pravidel udílení ceny
I. rozpočtová opatření
Majetkové záležitosti
Změna Zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá.
Návrh na zřízení výboru pro záležitosti Karlína
Zpráva o kontrolách Kontrolního výboru
OZV o ochraně nočního klidu
Návrh změny textu a schválení veřejně právních smluv na dary a dotace
Připomínky a náměty členů zastupitelstva

Pan místostarosta sdělil, že s ohledem na krizovou situaci oproti původnímu programu jednání,
ke kterému byly podklady zastupitelům řádně a včas zaslány k prostudování, navrhuje program
zkrácený:
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

2. Návrh veřejnoprávní smlouvy na vybavení ordinace kardiologa
3. I. rozpočtová opatření
4. Majetkové záležitosti
MUDr. Jungr: Nenašel jsem nikde zmínku o technologii termální depolymerizace z hlediska
požární bezpečnosti, chtěl bych požádat pana Švarcbeka, aby se k tomu vyjádřil. Vzniká tam
ethylen, a rád bych znal názor ještě někoho jiného. Rád bych, aby tento bod byl projednán
v plném rozsahu na tomto jednání, a to jako poslední bod.
Ing. Nutil: Nechám tedy hlasovat o tomto návrhu.
Mgr. Němečková: Já bych prosím ještě chtěla podotknout, vím, že jsme slíbili, že se téma
termální depolymerizace bude projednávat na zastupitelstvu. Na dnešním jednání by však měly
být projednány věci, které jsou nezbytné a nevyhnutelné. Pro vyjádření máme lhůtu 30 dnů, je
to plně v kompetenci rady a my máme pouze říci, zda chceme postupovat podle zákona, a to
my samozřejmě chceme. Opravdu máme projednávat dle MV ČR body pouze nezbytné a nutné.
Navrhuji, aby byly projednány pouze důležité věci dle návrhu Ing. Nutila.
Ing. Nutil: Musíme, dle jednacího řádu, nechat hlasovat pro oba návrhy, nejdříve tedy dávám
hlasovat pro návrh MUDr. Jungra:
Pro schválení hlasovali 2 zastupitelé: Ing. Netrval, MUDr. Jungr;
proti 5: pí Duchková, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 2: Bc. Veselý, Mgr. Postl;
nepřítomno 6: MUDr. Kučera, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, p. Antropius,
Mgr. Kučera.
Návrh neprošel, dáno hlasovat pro původní návrh:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, MUDr. Mareš, MUDr. Jungr,
Bc. Veselý, Mgr. Postl, Ing. Nutil, Mgr. Němečková, Ing. Netrval, Mgr. Pelán;
proti 0: -;
zdrželi se 0: -;
nepřítomno 6: MUDr. Kučera, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, p. Antropius,
Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje program 11. jednání ZMP.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Martin Netrval a Mgr. Miroslav Pelán.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 8 zastupitelů: pí Duchková, MUDr. Mareš, MUDr. Jungr,
Bc. Veselý, Mgr. Postl, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Ing. Netrval;
nepřítomno 6: MUDr. Kučera, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, p. Antropius,
Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Martina Netrvala a Mgr. Miroslava Pelána.
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Ing. Nutil konstatoval, že zápis z 10. zasedání ZMP ze dne 22.1.2020 ověřili pánové MUDr.
Václav Jungr a Jan Teplík. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu vzneseny
připomínky.
2. Návrh veřejnoprávní smlouvy na vybavení ordinace kardiologa
Tento bod široce okomentovala Mgr. Němečková: Od počátku to byla moje aktivita, tak si
dovolím to okomentovat. Když se mi naskytla příležitost domluvit nového lékaře pro Planou,
začala jsem jednat jak mu pomoci, aby zde mohl ordinovat. MUDr. Duršpek předložil žádost o
poskytnutí finanční výpomoci na vybavení ordinace kardiologa. Žádost je na částku 1 500 000,Kč. Doba návratnosti půjčky je ve čtvrtletních splátkách po dobu 5 let. Kdyby přišel jakýkoli
jiný lékař a požádal by o bezúročnou půjčku na vybavení své ordinace, budeme o tom rovněž
jednat.
MUDr. Jungr: Vím o tom, že MUDr. Duršpek nemá zatím smlouvu s pojišťovnou, protože se
zatím neuskutečnilo výběrové řízení na kraji. Nevíme, kolik hodin bude věnovat našim
občanům. Nevím, jestli je dobré o tom jednat v době, kdy ještě nemá licenci.
MUDr. Mareš: Výběrové řízení se bude konat 23.3., je předjednáno s pojišťovnou, že bude
souhlasit a Česká lékařské komora je pro. Dá se předjímat pozitivní výsledek.
Mgr. Němečková: Peníze mohou být použity pouze na ordinaci v Plané, výběrové řízení bude,
a i VZP potvrdila, že smlouvu uzavře. Je dán termín výběrového řízení, není jisté, kdy bude
další termín ZMP. Pokud to neodsouhlasíme dnes, bude opačný případ, že bude mít smlouvu
s pojišťovnou, ale nebude moci ordinovat, protože nebude mít zařízení.
MUDr. Jungr: Není přesný termín, co bude naše. Bezúročná půjčka je hezká věc, ale nevíme,
jak dlouho tady vydrží, jestli bude závazek, kolik dní bude v Plané. Chybí mi tu jištění. Ty
přístroje nebudou naše, není tu záruka pro obec.
Mgr. Němečková: Tomu rozumím. Nikde jinde pracovat nebude. Nechci, aby přístroje byly
naše. Při koncipování smlouvy jsme čerpali z jiných měst, kde se tomu tak stalo, kde mají
přesně tyto smlouvy. Neměla by vyplynout žádná krizová situace.
Ing. Nutil: Situace se vyvinula, tak jak je, dnes mělo být výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že
nevíme, kdy bude další jednání ZMP, je nutné dnes rozhodnout.
Dostavil se Mgr. Kučera v 17.16 hod. Nyní je přítomno 10 zastupitelů.
pí Duchková: Je možné do smlouvy uvést, zda v Plané bude čtyři dny v týdnu? Ve smlouvě
není uveden rozsah ordinačních hodin.
Mgr. Němečková: Člověk, který se rozhodl zde 4 dny pracovat, a zavázal se koupí přístrojů,
bude muset zde pracovat a vydělávat finance, aby vše mohl splácet. Je finančně náročné zařídit
kardiologickou ordinaci, je to jiné než zařídit praktickou ordinaci. V žádosti je uvedeno, že se
jedná o pořízení přístrojů do Plané, a že bude ordinovat v Plané.
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MUDr. Mareš: Myslím si, že by se nemělo určovat, kolik hodin zde bude. Já neznám úvazky
od pojišťovny, na okrese máme jednoho kardiologa. Nechal bych to otevřené. Pokud to nyní
dáme do smlouvy, hrozí riziko, že to pan doktor nebude moct plnit.
Mgr. Němečková: Bude vyhovující, když uvedeme ve smlouvě do čl. 1 bod č. 2 …vybavení
kardiologické ordinace v Plané. Bude to stačit takto?
Dáno hlasovat o tomto návrhu:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomno 5: MUDr. Kučera, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, p. Antropius.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
vybavení ordinace kardiologa.
3. I. rozpočtová opatření
Ing. Nutil obšírně okomentoval jednotlivé body tabulky I. rozpočtového opatření pro rok 2020.
Proti původnímu návrhu rozpočtového opatření, který dostali zastupitelé v materiálech,
předkládá protinávrh, kde není zahrnuto navýšení prostředků na DÚR ulice Dukelských Hrdinů.
Toto bude projednáno v budoucnu, až se situace uklidní a jednání ZMP bude probíhat
v normálních podmínkách.
Rovněž Mgr. Němečková vysvětlila body rozpočtového opatření: Na poliklinice se to týká třech
položek, smlouvy jsou uzavřeny. Není to nový závazek, jedná se o přesun z minulého roku.
Vím, že poliklinika je citlivé téma, je nám vyčítáno, že tam dáváme hodně peněž a
zrekapitulovala investice za poslední tři roky.
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomno 5: MUDr. Kučera, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, p. Antropius.
ZMP schvaluje I. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2020 ve výši příjmů 125 500,00
tis Kč a výdajů ve výši 151 000,00 tis Kč.
4. Majetkové záležitosti
Správní odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání prodej bytové jednotky na základě
projednání v radě města.
Ing. Nutil: Oproti původně navrženým bodům, které dostali zastupitelé v materiálech, budeme
projednávat pouze jeden bod, kde hrozí nebezpečí z prodlení kvůli časově limitovanému
příslibu úvěru.
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Prodej:
jednotka č. 651/2, byt v bytovém domě na st.p.č. 1540 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní s
podílem na společných částech pozemku s domem 211/2500.
Cena 950.000 Kč
Záměr prodeje byl schválen dne 11. 12. 2019
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 02. 03. 2020
Nájemkyně na základě nabídky podala žádost o prodej.
Bez diskuse, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomno 5: MUDr. Kučera, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, p. Antropius
ZMP schvaluje prodej bytové jednotky č. 651/2 Planá v bytovém domě na st.p.č. 1540
v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, s podílem na společných částech 211/2500 nájemkyni
za cenu 950 000 Kč.
Mgr. Němečková: Jestli mohu, ráda bych ještě řekla ke zjišťovacímu řízení k termální
depolymerizaci: Byla jsem pod obrovským tlakem, a to s ohledem na veřejnost. Chtěli jsme,
aby věc byla projednána na zastupitelstvu. To, co jsme obdrželi nyní je to, že záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení a rada bude odpovídat, jestli chce postupovat podle zákona a na
co se má další postup soustředit. Já jako radní i s panem místostarostou chceme, aby se
pokračovalo podle zákona, chceme, aby se jednalo a upřesnilo, co bude vstupem pro termální
depolymerizaci, co to bude za surovinu, a jaké z toho budou emise. Ze zákona se s tím bude
zabývat rada, vždycky se tím zabývala. Chceme, abyste byli informováni. Dále bych Vám
chtěla poděkovat za účast, a to s ohledem na krizovou situaci, s ohledem na koronavirus. Chtěla
bych všem přítomným poděkovat, že jsou v práci, protože jsme jedni z mála, co máme jednání,
ale jsem přesvědčena o tom, že je nutné jednat v otázce zdravotnictví. Je to pro nás důležité
dostat do Plané nového lékaře. Chci poděkovat všem, kteří jsou v práci, vážím si jejich práce,
vážím si všech, kdo šijí roušky. Děkujeme.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, rovněž poděkoval všem, kteří se dostavili na jednání, za
statečnost, a popřál pevné zdraví, a abychom se i příště ve zdraví opět sešli. Ukončil jednání
v 17:29 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Martin Netrval, v. r.
Mgr. Miroslav Pelán, v. r.
Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka
Dne 18. 3. 2020 zapsala Dana Hemrová

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že zápis 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.
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