Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 29. dubna 2020 od 17.00 hodin
v Kiněnekině v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny
V 17.00 hodin přivítala starostka Mgr. Martina Němečková členy a hosty, uvedla, že z důvodu
dodržení nutných rozestupů se pořádá zasedání v Kiněnekině a zahájila 12. zasedání
Zastupitelstva města Planá, s tím, že dnes je na programu jednání více, tj. 16 bodů, s ohledem
na nutnost projednání jen nezbytných bodů na minulém jednání ZMP.
Následně předala slovo řídícímu schůze místostarostovi, Ing. Pavlu Nutilovi, který se ujal
vedení zasedání. Ing. Nutil konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno
a svoláno. Na dnešním zasedání je přítomno 13 členů zastupitelstva, z jednání se omluvil Mgr.
Jiří Kučera, dále je nepřítomen MUDr. Mareš. Zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné a může
pokračovat v dalším programu jednání.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Ověřovatelky zápisu byli navrženy pí Helena Duchková a Ing. Helena Ryšavá.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Kučera, MUDr. Jungr,
p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržely se 2: pí Duchková, Ing. Ryšavá;
nepřítomni 2: Mgr. Kučera, MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje ověřovatelky zápisu pí Helenu Duchkovou a Ing. Helenu Ryšavou.
Pan místostarosta přednesl program jednání, s tím, že podklady pro jednání byly zastupitelům
řádně a včas zaslány k prostudování.
Program:
Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Diskuse
Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Dary a dotace
Schválení podání dotace na pořízení hasičského vozidla
Návrh na zavedení udílení ceny pro občany města, projednání pravidel udílení
ceny
7. II. rozpočtová opatření
8. Majetkoprávní záležitosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Změna zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z majetku města
Planá
10. Návrh na zřízení výboru pro záležitosti Karlína
11. Zpráva o kontrolách Kontrolního a Finančního výboru
12. OZV o ochraně nočního klidu
13. Jmenování přísedících u Okresního soudu v Tachově
14. Návrh změny textu a schválení veřejnoprávních smluv na dary a dotace
15. Inventarizační zpráva
16. Náměty a připomínky zastupitelů
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, MUDr.
Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Mgr. Kučera, MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje program 12. jednání ZMP.
Ing. Nutil konstatoval, že zápis z 11. zasedání ZMP ze dne 18. 3. 2020 ověřili pánové Ing.
Martin Netrval a Mgr. Miroslav Pelán. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu
vzneseny připomínky.
2. Diskuse občanů
Ing. Nutil otevřel diskusi občanů s tím, že je daná doba pro diskusi 30 min.:
p. Kadlec: Již druhý rok město dotuje Plánské lesy. Dotazoval jsem se odborníků, kteří tvrdí,
že kůrovcová kalamita budete trvat 3 – 5 let. Má RMP či ZMP nějaký plán, či záměr?
Ing. Nutil: Plánské lesy jsou z poloviny roztříštěny v deseti katastrálních územích, které máme,
další polovina je v Broumově, kde jsou vodní zdroje, které jsou pro nás zásadní, a proto je
potřeba je udržet. Pro nás je přednější vodohospodářská funkce, než ta dřevoprodukční. Nyní
se začíná blýskat na lepší časy, mohlo by dojít ke směně roztříštěných kousků. Zatím nemáme
žádnou strategii, jak dále dotovat naší s.r.o. Máme zpracovaný dokument, kde jsou
vydefinované funkce našich lesů. Dotace zřejmě budou nutné i nadále. Pokud zastavíme některé
činnosti, budeme porušovat lesní zákon.
V 17,07 hodin se dostavil MUDr. Mareš.
Mgr. Němečková: Spočítali jsme, kolik let jsme měli z lesa jenom výtěžek. Nyní je to opačně
a je potřebné se starat o broumovské vodní zdroje. V současné době je to horizont asi tří let,
následně se pak rozhodne, co budeme dělat se společností.
pí Hastíková: V minulosti jsem se dotazovala na rekonstrukci ulice Duk. hrdinů, bude nějaké
sezení? Paní starostka na minulém jednání ZMP hovořila o tom, že už se bude dělat projektová
dokumentace. Budou zapracovány připomínky občanů?
Ing. Nutil: V bodu 7 – rozpočtová opatření se budeme tímto zabývat.
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Mgr. Němečková: Ráda bych se k tomu vyjádřila. Veřejné projednávání v rámci studie již
proběhlo. Dnes se budeme bavit o tom, zda se bude zpracovávat další stupeň projektové
dokumentace, a proto nyní není důvod dělat další veřejné projednávání. Až zastupitelé
odhlasují, že bude další stupeň projektové dokumentace, může být další veřejné projednávání.
Ing. Nutil: Na www stránkách je zveřejněn čistopis studie, ve které je na konci uvedeno, jak
bylo vypořádáno s připomínkami občanů, buď jestli byly zapracovány, či jak s nimi bylo
naloženo. Každý, koho to zajímá, musí si tu studii prostudovat celou až do konce.
p. Krupička: Chtěl bych moc poděkovat za cestu v Karlíně, chtěl bych poděkovat ZMP, paní
starostce i panu místostarostovi. Opravdu moc děkuji. Je to moc krásné, jsem moc spokojený,
chtěl jsem přijít poděkovat již dříve.
Ing. Nutil: My děkujeme. Jsme rádi.
ZMP bere na vědomí připomínky občanů.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Paní starostka informovala o práci RMP, která se sešla celkem 8x. Rada rozhodla, mimo jiné o
přidělení zakázky pro ordinaci kardiologie, rozhodla o opravě komunikaci Svahy, schválili jsme
nové zásady prodeje bytů, byly schváleny dotace do 50.tis., ale neuzavřeli jsme smlouvy. Byla
svolána mimořádná RMP, a to z důvodu koronavirové krize. Byla přidělena zakázka na
kolumbárium. Rovněž byla projednána záležitost termální depolymerizace a obratem odesláno
vyjádření na MŽP, rovněž jsme revokovali původní usnesení rady (U 106/3) v této souvislosti.
Vzhledem k tomu, že pro laika to není dobře pochopitelné, chtěli jsme, aby občan věděl, že
postoj města je, že trváme na tom, že se bude jednat podle zákona, řekli jsme si o velkou EIU.
Chceme vědět, jaký bude vstupní materiál, jaký bude dopad na životní prostředí, atd. Proběhly
valné hromady našich s.r.o., a to Plánských lesů a Plánských služeb. Bylo rozhodnuto o
odpuštění nájmů našich provozoven, byl odpuštěn nájem u provozovatelů služeb v našich
nemovitostech. Bylo odpuštěno roční nájemné na předzahrádky. Zabývali jsme se MŠ. Naše
MŠ nikdy nebyla zavřena a s paní ředitelkou jsme se dohodly a RMP schválila, že při
umisťování dětí, dostanou přednost děti pracujících rodičů. Pokud vás něco zajímá, ptejte se.
Ing. Ryšavá: Chtěla bych se vrátit k termické depolymerizaci, navrhuji zorganizovat veřejné
projednávání, kdy nám odborníci vysvětlí, co bude vstupním materiálem, jak nebezpečný
provoz to je. Usnesení RMP bylo nutné zrušit, protože dle zákona o tomto nemůže rozhodovat
rada, ptala jsem se na to tří právníků. O velkou EIU bylo možno požádat dle stavebního zákona
i zákona o ochraně životního prostředí, a to jste neudělali. Navrhuji usnesení, aby bylo svoláno
veřejné projednávání za účasti odborníků. Chci zabránit různým polopravdám a diskusím na
veřejných sítích. Důležité věci by měli mít všichni zastupitelé. Deset měst před námi to zamítlo,
právě proto, že rada, zastupitelé byli proti.
Mgr. Němečková: Pokaždé říkáte, že šíříme nepravdy. Nepravdy šíříte vy, rada nikdy nic
neodsouhlasila, vydala pouze vyjádření. Již jsem vysvětlovala, proč došlo k tomu vyjádření.
Byli jsme o to požádání paní Rolkovou z MěÚ Tachov, ani rada ani zastupitelstvo o tomto
nikdy nerozhoduje, možná je to pro vás překvapení, paní Ryšavá. Vy říkáte občanům ve městě,
že my s tím souhlasíme, ale to není pravda. Město udělalo to nejtvrdší možné opatření, co jsme
mohli udělat, pokud chceme udělat velkou EIU, tak je to podle zákona, podle kterého to má
být.
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Ing. Ryšavá: Přečetla usnesení RMP a dále uvedla: Neříkejte, že lžu. Neobcházím občany, jsem
však přesvědčena, že občané by měli být informováni, a proto znovu navrhuji usnesení. Chci,
aby zazněl názor města.
Mgr. Němečková: Ten ale zazněl.
Ing. Nutil: Jak si to představujete, toto nemá oporu v zákoně? Samozřejmě, každý občan má
možnost se s tímto seznámit, a to zejména na úřední desce, kde bylo zveřejněno oznámení MŽP
o tom záměru a každý občan se k tomu mohl v dané lhůtě vyjádřit, což se i, dle mých informací,
stalo. Tak se k tomu vyjádřila i RMP. Město Planá, jako samospráva nemůže rozhodnout, jsme
pouze účastníky řízení, nebráním se veřejnému projednávání, ale nemůžeme občanům více říct,
každý si to může přečíst na úřední desce. Veřejné projednávání nepovažuji za přínosné. Občané
informace mají takové, jaké máme my.
Ing. Ryšavá: Navrhuji usnesení tohoto znění: ZMP ukládá RMP, aby svolala veřejné
projednání k termální depolymerizaci plastů, za účasti odborníků, a aby tam zazněl názor
města.
Mgr. Němečková: Město jste přece i vy, co tam, prosím chcete projednávat? To by přeci
přicházelo v úvahu, až budeme mít tu EIU.
Ing. Ryšavá: Já chci, aby se to projednalo, chci argumenty pro i proti, aby občané měli
informace.
p. Antropius: Obdobná situace byla v Šumperku, kde veřejné projednání bylo svoláno Hnutím
DUHA. Možné to určitě je, ale nebylo to z rozhodnutí města.
MUDr. Jungr: Podklady pro hodnocení mají zásadní vady, a proto jsou bezcenné. Investor by
se měl sám prezentovat, a to co do kvality studie. Byl materiál předložen MŽP, dostala se mi
do rukou studie pana Bučka, je vám známa?
Ing. Nutil: Před minulým ZMP jsem posílal odkaz na materiál, které odesílalo MŽP, k tomuto
materiálu se mělo vyjádřit ZMP, kvůli koronaviru a dodržení termínu lhůty se vyjádření ujala
RMP. Bylo to naplánováno na projednání na zastupitelstvo.
MUDr. Jungr: Já se k této studii budu vyjadřovat z hlediska hluku. V celé studii se nedočtete,
na základě jakých zdrojů, byly získány jaké údaje. Velkou EIU by obec určitě neměla platit.
Problémem je jedna jistá křižovatka, která, když bude jakkoli poškozena, nedostanou se tam
hasiči.
Ing. Nutil: Toto určitě nebude obec platit, je to podle zákona, platí to investor. RMP si byla
vědoma, že to má nedostatky, a proto jsme chtěli, aby to bylo rozpracováno lépe a chtěli jsme,
aby každý občan se mohl vyjádřit a napsat svůj názor.
MUDr. Jungr: Já jsem ty svoje připomínky poslal, ale chtěl bych na to upozornit při
projednávání vyhlášky o nočním klidu. Tento materiál by měl být zapracován. Já říkám, aby
nás investor seznámil se záměrem.
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Mgr. Němečková: Nikdy nebyla a nebude ta fáze, že bude rozhodovat město, materiály jsme
dostali a podali jsme nejtvrdší možnou odpověď, a na základě toho bude vypracována velká
EIA. Na veřejném projednávání nyní nemáme co občanům říci. V rámci velké EII, pak bude
veřejné projednávání. Nyní je to však nadbytečné. Nic jiného, než to nejtvrdší, co nyní město
udělalo, nyní už udělat nemůžeme. Prezentace investora nyní přeci může být zavádějící.
Ing. Nutil: Myslím, že nyní bylo řečeno všechno, a protože zastupitelka Ryšavá předložila návrh
usnesení, nechávám o něm hlasovat: ZMP ukládá RMP, aby svolala veřejné projednání
k záměru termální depolymerizace plastů za účasti odborníků:
Pro schválení hlasovali 4 zastupitelé: p. Antropius, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 6: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 4: pí Duchková, MUDr. Kučera, p. Veselý, Mgr. Postl;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
Návrh neprošel.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Paní tajemnice sdělila: Historicky jsou zde úkoly, kterými se úřad zabýval, jednak je tu úkol,
který se zabýval snížením rychlosti v obci Karlín, to neprošlo přes dopravní policii, s tím se
nedá nic dělat. Pak tady byly úkoly vyplývající z požadavků osadního výboru ze Zlivi, obě akce
byly zařazeny do plánu akcí na letošní rok. Dalším úkolem byl prořez náletových dřevin, tam
je to částečně splněno, z důvodu ochrany ptactva, bude další část přesunuta na podzim. Na ZMP
9. – 11. nebyly žádné další úkoly uloženy. Pokud máte dotazy, ptejte se.
Bez dotazů a připomínek.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
4. Dary a dotace
V úvodu projednávání tohoto bodu vyzval Ing. Nutil přítomné, zda nedochází ke střetu zájmu
a přečetl jednací řád ZMP. Bc. Veselý za FK Planá a MUDr. Mareš za TJ Sokol Planá, se
vzdávají hlasování v tomto bodě, a to z důvodu střetu zájmu, kdy působí v orgánech spolků
žádající o dotaci:
Dáno hlasovat o střetu zájmu MUDr. Mareše za TJ Sokol Planá a Bc. Veselého za FK Planá:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, p. Veselý, p. Teplík, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje vyloučení z hlasování při rozdělování dotací MUDr. Mareše za TJ Sokol
Planá a Bc. Veselého za FK Planá, a to z důvodu střetu zájmů.
Na rozdělení darů a dotací je v rozpočtu města na rok 2020 vyčleněna částka 1,1 mil Kč. RMP
dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, rozhoduje o poskytnutí
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dotace do výše 50 000,- Kč včetně. RMP rozhodla na svém jednání dne 24. 2. 2020 o rozdělení
takovýchto dotací v celkové výši 212 000,- Kč. Na následujícím jednání schválila RMP
veřejnoprávní smlouvy prozatím pouze na zdravotní a sociální účely (pro středisko Víteček a
Unii Roska a pro Chodovou Planou), a to z důvodu nejisté finanční situace města v důsledku
pandemie koronaviru. Zároveň členské příspěvky do sdružení činí v roce 2020 87 675,- Kč.
Zbylé prostředky RMP doporučuje přidělit dle přiložené tabulky:
Návrh na přidělení dotací dle RMP. Otevírám diskusi k tomuto bodu:
Příjemce dotace

Výše dotace

Hospic sv. Jiří

50 000

Svaz tělesně postižených

60 000

Fotbalový klub

190 000

Hornicko-historický spolek

79 500

Poliklinika Tachov

70 000

Kulturní a okrašlovací spolek

84 000

Sbor dobrovolných hasičů

65 000

TJ Sokol Planá

177 000

p. ANONYMIZOVÁNO

50 000

Mgr. Němečková: Dotace jsou předloženy tak, jak bylo požádáno spolky. Spolky nespecifikují,
o jaký podíl peněz žádají, na jakou akci. S ohledem na současnou situaci není zřejmé, jaká akce
proběhne, nebo ne. Proto spoléháme na žadatele, že následně řádně doloží vyúčtování dotace,
a proto nemáme problém dát dotaci ve výši, v jaké bylo požádáno. Myslím, že by se nyní měla
pozdržet dotace na polikliniku Tachov, a dále, dle žádosti pana Teplíka, pro Hornickohistorický spolek, ty bychom mohli projednat v červnu. V Plané nyní není provozován RTG,
dozvěděla jsem se to náhodou, není to uvedeno ani na webových stránkách. Poliklinika Tachov
se tak rozhodla, a proto si myslím, že bychom se v červnu pobavili o tom, zda budeme
podporovat polikliniku Tachov, když je možná vize, že zde nebude fungovat ani laboratoř.
Dávám návrh, aby o dotaci pro polikliniku a Hornicko- historický spolek se nyní nerozhodovalo
a o ostatních dotacích, aby se hlasovala hromadně:
Odešel pan Postl 17:48 hod.
Dávám hlasovat o tom, že o dotaci pro Polikliniku Tachov a Hornicko-historický spolek se
bude hlasovat v červnu:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, p. Veselý, p. Teplík, Mgr. Pelán, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 2: Mgr. Kučera, Mr. Postl.
ZMP rozhodlo odložit projednávání dotace pro Polikliniku Tachov a Hornicko-historický
spolek na příští jednání ZMP.
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Dáno hlasovat o přidělení dotace pro FK Planá ve výši 190 tis. Kč:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Mgr. Kučera, Mgr. Postl;
nehlasoval 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje přidělení dotace pro FK Planá ve výši 190.000,- Kč.
Dáno hlasovat o přidělení dotace pro TJ Sokol Planá ve výši 177.000,- Kč.
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, MUDr.
Jungr, Bc. Veselý, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Mgr. Kučera, Mgr. Postl
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje přidělení dotace TJ Sokol Planá ve výši 177.000,- Kč.
Vrátil se pan Postl.
Dáno hlasovat o rozdělení zbývajících dotací:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, p. Veselý, p. Teplík, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje rozdělení dotací na rok 2020 takto:
Příjemce dotace

Výše dotace

Hospic sv. Jiří

50 000

Svaz tělesně postižených

60 000

Kulturní a okrašlovací spolek

84 000

Sbor dobrovolných hasičů

65 000

p. ANONYMIZOVÁNO

50 000
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5. Schválení podání dotace na pořízení hasičského vozidla
Ing. Nutil osvětlil podmínky podání dotace: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR – vyhlásilo pro rok 2021 v rámci programu „Účelové
investiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí“ výzvu Pořízení nebo rekonstrukce
cisternové automobilové stříkačky (CAS).
Maximální výše dotace činí 70% nebo 2,5 mil. Kč. Podmínkou je, aby jednotka požární ochrany
byla zařazena do kategorie JPO II nebo JPO III a není vybavena CAS s kabinou osádky se
sedadly pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2005 a později.
Ing. Ryšavá: Na rok 2020 nám nebyla dotace schválena?
Ing. Nutil: Předtím nebyla dotace vůbec posuzována, protože jsme nesplnili podmínky. Nyní
podmínky již splňujeme, v případě úspěšnosti dotace, budou finanční prostředky v příštím roce.
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr.
Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nové CAS z programu GŘ HZS
„Účelové investiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí“.
6. Návrh na zavedení udílení cen pro občany města, projednání pravidel udílení ceny
Zavedení ceny navrhuje p. Teplík, návrh byl projednán na jednání RMP dne 24. 2. 2020 (č. U
124/4), rada doporučuje ZMP tento návrh projednat, a to např. s ohledem na to, jak se bude
cena jmenovat, kdo bude občany na ocenění navrhovat, kdo schvalovat, podle jakých pravidel
bude navrhování a udílení ceny realizováno atd.
p. Teplík: Hlavním podnětem bylo, kdy jsem četl Tachovský deník, kde bylo zveřejněno
ocenění občana ve Stříbře. Ve Stříbře mají odstupňované ceny zlatou, stříbrnou, bronzovou.
Myslím si, že cena je něco jiného, než předání pouze nějakého balíčku. Navrhuji, abychom to
udělali jako ve Stříbře, kde to mají vypracované do detailů. Sv. Anna je patronka města Planá,
dříve jsme jako Hornické muzeum dávali stříbrné mince, případně zlatý dukát. Myslím, že
bychom měli dát nějakou trvalou hodnotu.
Mgr. Němečková: Určitě máme vůli nějaké ceny udělovat, v rozpočtovém opatření už jsme
peníze vyčlenili.
Ing. Nutil: Už v minulosti jsem se tím sám zabýval, je to dost obvyklá věc. Díval jsem se, jak
to mají jiná města, je to v pravomoci zastupitelstva. Navrhuji nejdříve hlasovat o tom, zda vůbec
cenu chceme dávat a pak následně bych otevřel diskusi o podmínkách a pravidlech.
Dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje návrh na udělování cen města Planá.
Ing. Nutil obsáhle informoval o různých možnostech pravidel pro udělování ceny v různých
městech.
p. Teplík: Návrh pana Nutila je bez chyby, a proto navrhuji, aby RMP tato pravidla připravila.
Ing. Nutil: Návrh bychom vám písemně poslali v dostatečném předstihu.
Bez dalších dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP ukládá RMP zpracovat pravidla pro udělování ceny města Planá.
7. II. rozpočtová opatření
Tento bod komentuje a předkládá vedoucí Finančního odboru, Ing. Helena Ťupová:

Výdaj
e
151
125 500,00 000,00

Příjmy
Rozpočet po I. rozp.opatř. (v tis Kč) ve
výši:
Předkládám ke schválení tyto změny:
Rozpočtová
skladba
Text
org.
§
pol.
1122 Příjem daně z příjmu právn.osob za obec
4116 Snížení očekávané dotace na auto hasičů
3612
3112 Příjmy za prodej bytu v Jateční ulici
2212
5171 Vyšší náklady na opravy silnic
Vyšší zdroje na projekt pro ÚŘ
140 2212
6121 Dukel.hrdinů
35 3322
5171 Nižší náklady na opravy Č.Medvěd letos
3429
5169 Nájem kluziště dle smlouvy splatné i v r. 2021
205 5512
6123 Letos nebude pořizováno auto hasičů
6399
5365 Nižší platby daně práv.osob za obec
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Údaje jsou v tis Kč
-2 530,00
-2 000,00
950,00
349,00
1 500,00
-3 000,00
-151,00
-6 000,00
-2 878,00

Přehled úprav - přesunů

-3 580,00

-10
180,00

Celkový přehled rozpočtu - schváleného a upraveného:
změny:
-2 530,00
0,00
950,00
-2 000,00
-3 580,00
-5 680,00
-4 500,00
-10 180,00

RS
97 510,00
12 790,00
2 340,00
11 590,00
124
230,00
103
430,00
44 500,00
147
930,00
-23
700,00

Rozpočet
po RU I. a po RU II.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

97 510,00
13 941,36
2 340,00

94 980,00
13 941,36
3 290,00

Dotace - přijaté transféry

11 708,64

Příjmy

125 500,00

9 708,64
121
920,00

Neinvestiční výdaje - běžné

103 650,00

97 970,00

Investiční výdaje - kapitálové

47 350,00

Výdaje

151 000,00

42 850,00
140
820,00

Použití FRR a fondu památek

-25 500,00

-18
900,00

Dále Ing. Nutil okomentoval jednotlivé řádky předloženého rozpočtového opatření.
p. Teplík: Nesouhlasím s tou studií a částkou na ul. Dukelských hrdinů, proto se zdržím. Proti
ostatnímu nic nemám.
Ing. Nutil: Bereme na vědomí.
pí Hastíková: Ještě bych měla dotaz pro tu ulici Duk. hrdinů, to je projekt pro územní řízení? A
pak se bude dělat projekt pro stavební řízení a dále prováděcí projekt? Veřejná zakázka by se
přece neměla dělit? Byla soutěž o návrh a firma to nevyhrála? Víme kolik to bude stát?
Ing. Nutil: Ano, pokud to zastupitelé odhlasují, tak budou další fáze projektové dokumentace.
V tomto konkrétním případě nemusí být výběrové řízení, je to podle ZZVZ. Proběhla
architektonická soutěž, dále již probíhají jednací řízení bez uveřejnění. Nerozumím vám, byla
soutěž, ten, kdo to vyhrál a s vítězem bylo vedeno jednací řízení.
Mgr. Němečková: Nevíme kolik bude stát projektová dokumentace. Pokud proběhla
architektonická soutěž, musíme postupovat dle zákona, již jsou k tomu autorská práva. Nyní
mohou zastupitelé buď odsouhlasit, nebo dále nepokračovat. Je mi jasné, že ne každému se
bude návrh líbit, ráda bych však byla, aby když někdo řekne, co se mu nelíbí, aby řekl i
alternativu. Podnikatelé požadují, aby se rekonstrukce ulice provedla, protože je tam problém
s parkováním, je tam nebezpečný přechod. Jsou věci, co by město i chtělo, ale nepovolí to
památkáři. Pořád se nebavíme o realizaci, ale pouze o projektové dokumentaci. Určitě, bude to
stát mnoho, ale dělá se vše komplexně, včetně povrchů, kanalizace, nové výsadby,
inženýrských sítí. Když se nad tím zamyslíte, s tímhle rozsahem to prostě musí stát nemalé
peníze.
Ing. Nutil: Je obvyklý postup, že je zvlášť dokumentace pro územní řízení, může zde nastat
ještě nějaký zádrhel.
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pí Hastíková: Vím, že je třeba ulici opravit, ale vzniknul problém na začátku architektonické
soutěže, kdy máme pouze jeden návrh, bohužel se zástupci města rozhodli, že nám stačí pouze
jeden.
Ing. Nutil: Myslím si, že už jednáme mimo rozpočtové opatření. Co jsme mohli, to jsme vám
vysvětlili.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 5: MUDr. Jungr, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje II. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2020 ve výši příjmů 121
920,00 tis Kč a výdajů ve výši 140 820,00 tis Kč.
Majetkové záležitosti
Vedoucí Správního odboru, paní Eva Čermáková předkládá a komentuje tyto majetkové
záležitosti:

A) Prodej
pozemek p.č. 1252, zahrada, výměra 22 m2
část pozemku p.č. 1107/1, ostatní plocha, označená geometrickým plánem č.22770/2020, jako p.č. 1107/8 , plocha 55 m2, vše v k.ú. Vysoké Sedliště
ÚP plocha smíšená obytná venkovská
Cena 10.087,-vč. DPH
Záměr prodeje byl schválen dne 22.01.2020
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 29.01.2020
Žadatelé:
ANONYMIZOVÁNO
1)

Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 1252, zahrada, výměra 22 m2 a části pozemku p.č.
1107/1, ostatní plocha, označené GP č. 227-70/2020, jako p.č. 1107/8 , výměra 55 m2
v k.ú. Vysoké Sedliště za cenu 10.087,-Kč žadatelům.
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2)
část pozemků p.č. 4051 a4052 o celkové výměře 25,6 m2 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní pro výstavbu řadové garáže
Územní plán stavby pro dopravu
Cena podle zásad 6.144,-+ DPH = 7.434,- Kč
Záměr prodeje byl schválen dne 22.01.2020
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 29.01.2020
Na zveřejněný záměr reagovalo více zájemců.
V souladu se zásadami se o prodeji bude rozhodovat obálkovou metodou
Nejnižší cenou je 7.434,- Kč
Žadatelé:
a)
ANONYMIZOVÁNO
navrh. cena 20.000,- Kč
b)
ANONYMIZOVÁNO
navrh. cena 22.000,- Kč
c)
ANONYMIZOVÁNO
navrh. cena 17.952,- Kč
Bez návrhu a dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje prodej části pozemků p.č. 4051 a 4052 o výměře 25,6 m2 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní žadatelce, za cenu 22.000,- Kč.
3)
část pozemku p.č. 369/12, označeného GP č. 246-46/2020 p.č. 369/35, o výměře 77 m2
v k.ú. Pavlovice nad Mží
ÚP zeleň ostatní
Cena 5.775,Záměr prodeje byl schválen dne 22.01.2020
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 29.01.2020
Žadatel:
ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje prodej části pozemku p.č. 369/12, označeného GP č. 246-46/2020 p.č.
369/35, o výměře 77 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží za cenu 5.775,- Kč žadatelce.
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4)
– jednotka č. 651/10, garáž v bytovém domě na st.p.č. 1540 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní s podílem na společných částech 147/5000.
Cena podle znaleckého posudku 100.000,- Kč
Záměr prodeje byl schválen dne 11.12.2019
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 02.03.2020
Nájemce ANONYMIZOVÁNO na základě nabídky podal žádost o prodej.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje prodej jednotky č. 651/1, garáž v bytovém domě na st.p.č. 1540 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní, s podílem na společných částech 147/5000 žadateli za cenu
100.000,- Kč.

B) Záměr prodeje
1)
ANONYMIZOVÁNO, žádá o prodej pozemku p.č. 4/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Svahy
Je vlastníkem sousedních nemovitostí.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Svahy za cenu podle
zásad.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Svahy za cenu podle zásad.
2)
ZMP na svém zasedání dne 18.09.2019 usnesením U26-3 rozhodlo jednat o záměru
prodeje pozemků na letišti na základě žádosti provozovatelů SLZ plochy až po předložení
znaleckého posudku na cenu obvyklou.
Dne 07.02.2020 dodala společnost pro provozování letiště ANONYMIZOVÁNO na základě
usnesení ze 7/2019 znalecký posudek na pozemky p.č. 2829/13, 2829/15, 2829/22, 2829/24,
2829/26, 2929/28, 2829/29, 2447/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní na letišti na cenu
obvyklou.
Průměrná cena na 1 m2 45 Kč
Srovnání s areálem letiště Erpužice, Skláře.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemků p.č. 2829/13, 2829/15, 2829/22,
2829/24, 2829/26, 2929/28, 2829/29, 2447/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní na letišti, cena
podle znaleckého posudku na cenu obvyklou.
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Ing. Nutil okomentoval tento prodej.
Ing. Netrval: Cena mi přijde velice neobvyklá, nízká. Tyto pozemky mají zvláštní ochranu.
Pozemky prodáváme za cenu zemědělské půdy. Jako město se zbavujeme vlivu, pozemky jsou
pod ochrannou letiště.
Ing. Nutil: Nechci zpochybňovat znalce, který posudek vypracoval. Máme tam nějaké další
pozemky?– dotaz na pí Čermákovou.
pí Čermáková: Ano, ještě máme, takové menší kousky. To co je mimo dráhu, oddělené
kousíčky.
MUDr. Jungr: Já se připojuji k panu Netrvalovi. Je to vysoce hodnotná bonitní dráha. Nacenění
se mi nelíbí.
MUDr. Mareš: Souhlasím s kolegy. Sklářské letiště nelítá dvacet let. Znalec to špatně
ohodnotil.
MUDr. Jungr: Rád bych formuloval protinávrh: neschválit záměr prodeje a uložit RMP, aby
zajistila vlastní znalecký posudek.
Dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl;
proti 2: p. Antropius, Ing. Nutil;
zdrželi se 3: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Mgr. Němečková;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZPM rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 2829/13, 2829/15, 2829/22, 2829/24,
2829/26, 2929/28, 2829/29, 2447/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní na letišti, cena podle
znaleckého posudku na cenu obvyklou 950 000,-Kč a ukládá RMP zajistit znalecký
posudek na cenu obvyklou.
3)
Dne 25.03.2020 požádal ANONYMIZOVÁNO o prodej pozemku p.č. 295/5, ostatní
plocha, výměra 188 m2, p.p.č. 289, ostatní plocha, výměra 126m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
Prodejem pozemku p.č. 295/5 by se zamezil přístup k p.p.č.1183
Prodejem pozemku p.č. 289 by se zamezil přístup k.p.č. 290
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 295/5 a 289 v k.ú. Vysoké
Sedliště.
Ing. Babka: Nejsem si vědom, kde je to spojeno s vaším pozemkem. Vede to jenom k našim
chatám.
pí Čermáková: Jedna chata je vaše a druhá chata je vašeho syna. Vy chcete ten pozemek koupit
sám, a kdyby chata změnila vlastníka, neměl by přístup. Je to opravdu přístup jenom k těm
dvěma nemovitostem.

14

Ing. Babka: Tak já navrhuji, že to koupíme se synem dohromady, ten se jmenuje pan
ANONYMIZOVÁNO.
Mgr. Němečková: Když se to prodá, bude mít nový vlastník přístup k té nemovitosti?
MUDr. Mareš: Měli bychom mít jednoznačný souhlas i druhého vlastníka. Bylo by potřeba
vyměnit žádost.
pí Čermáková: Jedná se pouze o záměr.
Ing. Nutil: Může se však přihlásit kdokoli.
MUDr. Mareš: Zatím bych to neschvaloval, počkat na to, až Ing. Babka přijde se synem a podá
novou žádost.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 295/5 a 289 v k.ú. Vysoké Sedliště.
4)
Dne 12.09.2018 ZMP schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 3678/2 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
MěÚ Tachov, OVÚP se vyjádřilo, že prodej pozemku je záměrem nepřípustným, z důvodu
vymezení veřejně prospěšné stavby – místní komunikace.
RMP doporučuje ZMP revokovat usnesení č. 104-13 ze dne 12.09.2018.
RMP schválila záměr nájmu části pozemku p.č. 3678/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP rozhodlo revokovat usnesení č. 104-13 ze dne 12.09.2018.
5)
ČEZ Distribuce požádala dne 27.04.2020 o prodej pozemku p.č.st. 50 v k.ú. Zliv nad
Mží, jehož součástí je stavba tech. vybavení, zděné věžové trafostanice. Účelem je provozování
distribuční soustavy. Technologie VN a NN umístěná vně a uvnitř předmětné stavby je ve
vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.
Tato žádost byla doručena až po jednání rady.
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Ing. Nutil obsáhle informoval o vzniklé situaci.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 50 v k.ú. Zliv nad Mží, jehož součástí je
stavba zděné věžové trafostanice za cenu podle znaleckého posudku.

C) Záměr daru
1)
RMP navrhuje darovat Společenství vlastníků 440 jednotku 440/13, jiný nebytový
prostor, v bytovém domě č.p. 440, Planá u Mariánských Lázní s podílem na společných částech
domu a pozemku 141/2000.
Jedná se o bývalou kotelnu, nyní městem nevyužívaný prostor.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr daru jednotky č. 440/13, Planá u Mariánských Lázní
s podílem na společných částech domu a pozemku 141/2000.
V dotčeném nebytovém prostoru je situováno vedení teplovodu pro sousední domy č.p.441
a 439.
Ing. Nutil: Vlastnictví pro město je nevýhodné, město Planá platí do fondu oprav dle
vlastnického podílu. SVJ nemá zájem jej kupovat, převod je podmíněn pouze darem.
MUDr. Jungr: Obdarovaný to příjme?
Ing. Nutil: Je to oboustranný návrh.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje záměr daru 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.

D) Koupě
1)
RMP usnesením U 108-1 doporučila ZMP schválit koupi pozemku p.č. 1056/7,
odděleného z pozemku 1056/3 v k.ú. Zliv nad Mží za cenu podle zásad 100 Kč/m2.
Vlastníci pozemku navrhovali cenu 150 Kč/m2. Jedná se o plochu 80 m2. Rozdíl 4.000 Kč
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RMP usnesením U 116 -1 nedoporučuje ZMP schválit koupi pozemku p.č. 1056/7 v k.ú. Zliv
nad Mží za cenu 150 Kč/m2
Jedná se o část pozemku, na kterém je situována místní komunikace v Boudách.
MUDr. Jungr: Je to srovnání s letištní plochou.
Ing. Nutil: Cena je dle našich zásad, nebyl na to zpracován znalecký posudek.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje koupi pozemku p.č. 1056/7 v k.ú. Zliv nad Mží za cenu podle zásad 100
Kč/m2 .

E) Bezúplatný převod
1)
Žádost o souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3570/17,
3570/25, 3570/26, 3570/28, 3570/31, 570/33, 3570/46, 3570/47, 3570/48v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Jedná se o pozemky se zelení při komunikaci Nádražní.
Důvodem bude údržba cizích pozemků a s tím spojené vynaložené náklady.
RMP doporučuje ZMP schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3570/17,
3570/25, 3570/26, 3570/28, 3570/31, 3570/33, 3570/46, 3570/47, 3570/48 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3570/17, 3570/25,
3570/26, 3570/28, 3570/31, 3570/33, 3570/46, 3570/47, 3570/48 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Ing. Nutil vyhlásil v 19:01 hod. přestávku 10 min.
Jednání zahájeno v 19:10 hod. – nepřítomen RSDr. Švarcbek.
8. Změna zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá
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Vedoucí správního odboru, Eva Čermáková komentuje: Úpravy nutné v souvislosti s platností
nového obč. zákoníku.
Stavba je na základě SBKS součástí pozemku a my bychom kupní smlouvou na pozemek
uzavíranou po dokončení stavby
prodávali
kupujícímu i
jeho
stavbu.
Zatím nebyl u pozemků na RD problém, KS se uzavíraly hned po vydání povolení stavby.
RMP doporučuje ZMP schválit úpravu Zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z
majetku města Planá schválených dne 21. 03. 2018.
Dostavil se RSDr. Švarcbek v 19:13 hodin.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje změnu Zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z majetku
města Planá schválených dne 21. 03. 2018.
9. Návrh na zřízení výboru pro záležitosti Karlína
Ing. Nutil komentuje: Občané z Karlína přišli s iniciativou založit v Karlíně osadní výbor. Toto
podle zákona o obcích nelze, neboť Karlín není oficiální místní částí, tak jak ji definuje zákon.
Z ustanovení § 117 odst. 1 zákona o obcích však plyne, že kromě obligatorních výborů si
zastupitelstvo obce může zřídit v zásadě nespočet dalších výborů různého věcného zaměření.
Pokud tedy má zastupitelstvo zájem pro určitou vymezenou část území (byť nejde o část obce
ve smyslu § 27 odst. 2 zákona o obcích) s ohledem na místní specifika a potřebu cílenějšího
přístupu zřídit poradní a iniciační orgán, nic mu v tom nebrání. Nebude se však jednat o osadní
výbor ve smyslu § 120 a 121 zákona o obcích; takový výbor bude podléhat obecným pravidlům
o výborech (§ 117 a § 118 zákona o obcích), což mj. jiné znamená, že funkci předsedy
takovému výboru musí zastávat člen zastupitelstva obce, nicméně zastupitelstvu obce nic
nezakazuje, aby svým usnesením přiznalo i tomuto výboru oprávnění obdobná pro osadní výbor
ve smyslu § 121 zákona o obcích.
K tomuto tématu proběhla v Karlíně dne 11. 2. 2020 schůzka občanů. Na ní bylo navrženo
zřízení takového výboru.
p. Krupička: Jak se z Karlína stala ulice, původně to byla osada. Kdyby to byla osada, mohl
by tam být osadní výbor.
Ing. Nutil: Nevím o tom, jak se to stalo, že je to nyní ulice v Plané. Aby to byla místní část,
muselo by to projít nějakým procesem, musel by to registrovat statistický úřad.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: MUDr. Jungr, p. Teplík;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP rozhodlo zřídit Výbor pro záležitosti Karlína. Tento výbor bude mít oprávnění
obdobná pro osadní výbor ve smyslu § 121 zákona o obcích.
Výbor bude pětičlenný. Složení výboru: předseda výboru – ANONYMIZOVÁNO. Členky
výboru: ANONYMIZOVÁNO.
10. Zpráva o kontrolách Kontrolního výboru a Finančního výboru
Ing. Nutil: Prosím oba předsedy, aby okomentovali svoje zprávy.
Kontrolní výbor předkládá zprávu z průběžné kontroly na akci Rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Ing. Ryšavá rozsáhle okomentovala tuto zprávu.
Ing. Nutil: Předpokládám, že závěr bude po druhé kontrole?
Ing. Ryšavá: Bohužel se nám nepoštěstilo to projednat včas, mohly by se vyřešit rozpory a
chybné věci.
Ing. Ťupa: Vyjádřil se kotlům v hasičské zbrojnici, je rozpor v dokumentaci.
RSDr. Švarcbek: Paní Ryšavá to neví, jednání proběhlo krátce před tímto jednáním. Zítra budou
dokončovat podlahu a příští týden budou dodělány vjezdy. S kotlem jsou problémy, je 20 let
starý, kotel se bude muset do budoucna vyměnit.
Dále, předsedkyně KV předkládá zprávu z kontroly plnění usnesení RMP a ZMP za 4 Q. 2019
a kontroly petic a stížností za II. pololetí 2019.
Paní Ryšavá nemá žádný návrh na usnesení pro ZMP. Nikdo nemá žádný dotaz.
FV předkládá zprávu o kontrole vyúčtování dotací do 50 tis. Kč za rok 2019. Pan Teplík
zprávu široce okomentoval.
Ing. Nutil: Chtěl bych reagovat technicky, přílohou zprávy je tabulka, v textu je u organizací,
kde je město Planá členem,uvedeno, že se jedná o dotace, ale jsou to členské příspěvky. V
minulosti se rozhodlo, že budeme členy a spolky pak určují výši příspěvku. O členství jsme
tady na ZMP debatovali nebo hlasovali, jedná se např. o MAS Český západ. Zatím ještě nebylo
námi, myslím ZMP odhlasováno, že bychom z nějakého členství vystoupili. Jsou tam různé
důvody, proč tam jsme, např. čerpáme dotace, nebo podporujeme různé podnikatelské aktivity.
Máme možnost spolurozhodovat o rozdělení dotací. Svaz měst a obcí např. dosáhl změny
zákonů. Můžeme to samozřejmě znovu otevřít.
Mgr. Němečková: Máte konkrétní návrh z čeho vystoupit? My nemůžeme neplatit, jsou to
členské příspěvky.
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p. Teplík: Navrhujeme ZMP provést revizi členství. Já osobně bych vystoupil z MAS, vím to
osobně z našeho hornického spolku. Nedávají například závěrku do obchodního rejstříku. Dále
upozorňuji, že nebyly u některých žádostí podány podací razítka, nedá se prokázat, zda se
podala žádost včas, dle pravidel.
Ing. Nutil: Já přehled o účetnictví MAS mám, můžu vám poskytnout výstupy z valné hromady.
Vím o více společnostech, že závěrky do OR nedávají. Není to správné a upozorním na to
vedení MASky.
pí Hastíková: Chtěla bych říct, že je to sice běžná praxe, ale přesto nezákonná
Mgr. Němečková: Co se týče podacích razítek, jsou upozorněni úředníci, aby podávali podání
zapsat na podatelnu. Někdy se stane, že podavatel zanese podání přímo danému úředníkovi, ten
podání nenechá zapsat na podatelně. Je to pochybení úředníka.
Mgr. Coufalová: Jenom chci říct, že to bylo projednáno na poradě vedení a všichni úředníci
byli upozorněni, že musí veškerá podání nechat zapsat na podatelně.
11. OZV o ochraně nočního klidu
Tento bod komentuje Mgr. Němečková: jedná se pouze o změnu v souvislosti s aktualizací
akcí, které se budou v roce 2020 pořádat a u nichž je požadavek na zkrácení nočního klidu. Jiné
změny ve vyhlášce nejsou navrhovány.
MUDr. Jungr: Nemám nic proti této vyhlášce, jádro té vyhlášky je, že nebude pro tento den
platit OZV pro limity hluku. Tíží mne drastická věc, která se ke mne dostala, a to v souvislosti
s termální depolymerizací. Byl měřen dopravní hluk, do budoucna se nám tady budou
navyšovat dopravní hluky, které budou limitující, nebudeme moci občany ochránit. Chci
v rámci tohoto bodu upozornit, že se nám tady objevuje jiný zdroj hluku. Ptám se jako
zastupitel, zda může obec něco udělat?
Mgr. Němečková: Nejsem v rozporu s vámi, že nás průtah Planou bude už navždy omezovat.
To však nesouvisí s touto vyhláškou. Musíme ctít to, co nám říká zákon. Protože chceme konat
nějaké akce, musíme dle zákona tuto vyhlášku mít. Před mnoha lety se rozhodlo o průjezdu
silnice přes Planou, my s tím bohužel už nemůžeme nic udělat. Můžeme se dohadovat s ŘSD,
aby nám zde vystavilo hlukové stěny, nyní s tím více neuděláme.
Ing. Nutil: Nyní diskutuje pouze o této vyhlášce a těchto akcích.
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje OZV o ochraně nočního klidu, a to s účinností od 1. 6. 2020.
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12. Jmenování přísedících u Okresního soudu v Tachově
Na základě žádosti Okresního soudu v Tachově předkládá TAJ návrh na opakovanou volbu
pana ANONYMIZOVÁNO a pana ANONYMIZOVÁNO na funkci přísedících u OS
v Tachově. Oba pánové předložili výpis z rejstříku trestů, což je předpoklad pro volbu a dle
sdělení OS v Tachově oba s opakovanou volbou souhlasí.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje opakovanou volbu přísedících u OS v Tachově p ANONYMIZOVÁNO a
p. ANONYMIZOVÁNO.
13. Návrh změny textu a schválení veřejně právních smluv na dary a dotace
Bod komentuje a řídí Ing. Pavel Nutil:
a) Návrh změny textu VPS
Ve stávajících veřejnoprávních smlouvách na přidělování dotací v článku 6 – finanční
vypořádání dotace – je uvedeno:
Příjemce předloží poskytovateli kopie dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Na každém
dokladu bude vyznačena informace o jejich financování z dotace – „ Hrazeno z dotace
města Planá“. Dále příjemce předloží soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace.
Protože při vyúčtování dotací, zejména u větších částek, bývá objem kopírovaných dokladů
neúměrně velký, rada doporučuje tuto povinnost změnit tak, že příjemce dotace bude moci
zvolit mezi tím, zda k vyúčtování přidá přímo kopie dokladů, nebo soupisku dokladů.
V textu VP smlouvy se tak slovíčko „dále“ zamění za slovíčko „nebo“, tedy takto:
Příjemce předloží poskytovateli kopie dokladů, které jsou hrazeny z dotace. Na každém
dokladu bude vyznačena informace o jejich financování z dotace – „ Hrazeno z dotace
města Planá“, nebo příjemce předloží soupisku dokladů, které jsou hrazeny z dotace.
p. Teplík: Je tam uvedeno, žadatel může na požádání vyžádat originály dokladů, může to žádat
i Finanční výbor?
Ing Nutil: Samozřejmě, při případné následné kontrole je spolek povinen originály dokladů
předložit.
pí Hastíková: Připadá mi to nedostatečné, mělo by se žádat o doklady.
Ing. Ťupová: Dostali jsme se do problému, že FK Planá dodává šanon dokladů. FO pak musí
archivovat veškeré doklady všech spolků. Pokud i my jako město dostáváme dotace, dáváme
pouze soupisky. Je to jednodušší.
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Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje změnu textu veřejnoprávních smluv dle návrhu.
b) V souvislosti se schváleným návrhem výše poskytnutých dotací pro rok 2020 je nutné
uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dary a dotace.
Opět musíme hlasovat o vyloučení MUDr. Mareše za TJ Sokol Planá a pana Bc. Veselého za
FK Planá, z důvodu střetu zájmu:
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, MUDr.
Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje vyloučení MUDr. Mareše z hlasování o uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro TJ Sokol Planá.
Dáno hlasovat pro vyloučení Bc. Veselého za FK Planá.
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera,
nehlasoval 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje vyloučení Bc. Veselého z hlasování o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro
FK Planá.
Dáno hlasovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro FK Planá:
Bez připomínek, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera,
nehlasoval 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace FK Planá.
Dáno hlasovat o uzavření smlouvy pro TJ SOKOL Planá.
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, MUDr.
Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera,
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace TJ Sokol Planá.
Dáno hlasovat pro ostatní dotace:
Příjemce dotace

Výše dotace

Hospic sv. Jiří

50 000

Svaz tělesně postižených

60 000

Kulturní a okrašlovací spolek

84 000

Sbor dobrovolných hasičů

65 000

p. ANONYMIZOVÁNO

50 000

Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace: Hospic sv. Jiří, Svaz tělesně
postižených, Kulturní a okrašlovací spolek, Sbor dobrovolných hasičů, p.
ANONYMIZOVÁNO.
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c) Plzeňským krajem je jako každý rok předložena smlouva na poskytnutí dotace na
dopravní obslužnost.
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost.
14. Inventarizační zpráva
Vedoucí OSMI, Ing. Ťupa okomentoval tento bod: inventarizace byla provedena v souladu
s ustanovením §§ 29 a 30 zákona o účetnictví, plán inventur a zřízení inventarizačních
komisí schválila RMP usn. č. 81/3 z 9. 9. 2019. Inventarizace proběhla řádně – viz přiložená
zpráva. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomen 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019.
15. Připomínky a náměty členů zastupitelstva
Ing. Ryšavá: Chtěla jsem se zeptat, jak pokračuje vytváření koncepce školství. Již před rokem
jsem na to upozorňovala, blíží se to k nějakému závěru? Rada rozhodla, že ji vytvoří. Chtěla
bych navázat, že koncepce kultury a cestovního ruchu končí letos, tak bych na to chtěla jenom
upozornit. Dále bych chtěla apelovat, aby MěÚ šetřil a obě koncepce byly vytvářeny s ohledem
na krizovou situaci, pracovníky úřadu. Minulá koncepce OK byla opsána dle města Plzně.
Mgr. Němečková: Nebylo rozhodnuto, že zpracujeme koncepci, byla vytvořena komise, já jsem
s tím nesouhlasila. Existuje koncepce v rámci kraje, je velice obsáhlá, koncepci školství nemá
ani ORP. Určitě okomentuje pan Pelán.
Mgr. Pelán: Přál jsem si, aby koncepce vznikla, obešel jsem všechny ředitele a pedagogy,
následně jejich reakce byla vlažná, ty lidi to prostě nechtějí. Nemohu nikoho nutit, proto jsem
od toho odstoupil.
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Mgr. Němečková: Kdo by zpracovával koncepci, odbor školství nemáme? Koncepci odboru
kultury máme, je do konce roku 2020, podívám se, co tam je špatně, ale určitě budeme
aktualizovat.
Ing. Ryšavá: Já jsem hovořila o koncepci odboru kultury. Já jsem se do komise školství hlásila,
ale nebyla jsem schválena. Věřím, že v době, kdy nejsou akce, určitě se tím úředníci zabývají.
Ing. Nutil: Samozřejmě se budeme koncepcí zabývat.
RSDr. Švarcbek: Zapůjčili jsme si ocelový kontejner a ten by se měl vrátit. Mám prosbu, jestli
bychom jej mohli odkoupit, stojí zhruba 80 tis., v současné době mám 200 l nafty a 100 l
benzinu uskladněno právě vedle toho kotle ve skladě. Za zbrojnicí by byl kontejner umístěn na
čtyřech patkách.
Mgr. Němečková: Mně to překvapuje, já o tom nic nevím. Nemám na starosti hasiče, slyším to
poprvé, že máte umístěné PHM u kotle.
Ing. Nutil: Je to investiční akce, bude to projednáno v RMP a následně bude potřeba rozpočtová
změna. Firma souhlasí s odprodejem.
Mgr. Němečková: Chtěla bych ještě jednou poděkovat, kdo se zúčastnil posledního jednání
ZMP, nebylo to zbytečné, dobrou zprávou je, že zřejmě od května bude moct pracovat
kardiolog. Ve městě probíhá desinfekce veřejných prostor, je to na přání Plzeňského kraje, který
to navrhnul s ohledem na situaci Domažlicku, z preventivních důvodů. Každý den mezi 18-20
hodinou se desinfikují dveře prodejen, zábradlí, lavičky atpod. Dostávám vynadáno za
poškození povrchů desinfikovaných materiálů, zkoušela jsem i desinfekci na bázi lihu, vypadá
to stejně, bohužel se s tím nedá nic dělat, bude to asi do poloviny května.
Ing. Ryšavá: Je to správně zda, když jdeme do knihovny, že procházíme přes knihy, které jsou
kontaminované.
Mgr. Němečková: Určitě budeme to řešit. Souhlasím s vámi. Nemyslím si, že je to šťastné, ale
z jiného důvodu.
Ing. Nutil. Prosím buďte tolerantní, je to nová zkušenost, jsou to opatření, která nikdo neřešil.
MUDr. Mareš: Prosím, aby se umístění pohonných hmot v hasičské zbrojnici řešilo okamžitě,
je to alarmující. Jsem pro to, aby se vytvořilo jakékoli jiné zázemí pro uskladnění PHM
v hasičské zbrojnici. Že je to u kotle, to je špatně.
Ing. Nutil: Souhlasím s vámi.
MUDr. Jungr: Zajímalo by mně, jestli můžeme dostat nějakou informaci o plánové přeložce
průtahu městem. Neslyšel jsem, že by byly zpracovány studie na sídliště sever. Je to jenom
problematika hluku ze silnice. Je to sice neautorizované měření, ale jsou to katastrofické
hodnoty. Jsem tím znepokojen.
Ing. Nutil: Bavíme se o problematice obchvatu Chodovky?
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MUDr. Jungr: Ne, Chodovky, ale Plané. Chtěl bych slyšet zprávu od silničářů, jak se bude
pokračovat. Musí zde být prevence s důrazem na hluk.
Mgr. Němečková: Časování vám odpovědět můžu, zúčastňovala jsem se jednání ŘSD, a to
časování víme. Komentovali jsme to už několikrát. Chodovka se rozmyslela s trasováním a
nyní začíná od začátku.
Ing. Nutil: Je nyní udělaná velká EIA, která nevylučuje variantu, tj. změnu územního plánu z
trasy východní na západní. My jsme se k tomu vyjádřili, a ještě bude změna územního plánu
Plzeňského kraje, tzv. zásady územního rozvoje. Legálně zatím stavět nelze.
Mgr. Němečková: Protože se to změnilo poměrně nedávno, tak ŘSD má plán mezi roky 25-28.
Nyní prý bude záležet na těch Plzeňských zásadách územního rozvoje.
MUDr. Mareš: Nepropadal bych skepsi, doba přeje přeci elektromobilitě.
MUDr. Jungr: Chtěl bych vědět, kde je ta EIA.
Ing. Nutil: Dá se dohledat na webových stránkách MŽP, můžu vám poslat odkaz.
Mgr. Němečková: Už jsem to jednou na ZMP říkala, my za město Planá jsme hodně usilovali
o to, aby se kruhové objezdy udělaly zvlášť. Původně byly součástí obchvatu Chodové Planá a
pro Planou je to nešťastné. Požádali jsme ŘSD aby to etapizovali, Kruhové objezdy by se měly
realizovat dříve, mám to přislíbené.
Ing. Nutil: Právě, je to v souladu s územním plánem.
MUDr. Jungr: Nikdo nám již neodpáře, jediný průtah mezi dálnicemi je přes Planou. Chtěl
bych, aby obec usilovala o odhlučnění sídliště. Musíme to nastartovat co nejdříve. Jde mi o to,
že nemáme chráněné obyvatele. Řešíme tady hlučnost koupaliště, ale máme tady závažnější
problém.
Odešel RSDr. Švarcbek ve 20:25 hod..
Mgr. Němečková: Bohužel pane doktore, tyto věci jsou dávno schválené. Je to stará záležitost.
MUDr. Jungr: Jde mi o trasování D5.
Ing. Nutil: Jde vám o hlukovou stěnu? Posouzení hlučnosti je v nové EII, k tomu se můžete
dopracovat.
MUDr. Jungr: Klidně.
Mgr. Němečková: Moc se omlouvám, překvapilo mně, že velitel hasičů skladuje PHM u kotle.
Musím okamžitě reagovat. Mám stejný názor jako MUDr. Mareš. Chci, aby se hlasovalo: ZMP
ukládá veliteli JSDH s okamžitou platností ukládat PHM jinde.
Ing. Netrval: Nemůžeme, abychom hned schválili rozpočtové opatření, abychom schválili
nákup?
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Mgr. Němečková: Vždyť tam ten kontejner zatím má. Každý vedoucí je zodpovědný za svůj
provoz.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Bc. Veselý, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 3: p. Teplík, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá;
nepřítomni 2: Mgr. Kučera, RSDr. Švarcbek.
ZMP ukládá veliteli JSDH s okamžitou platností ukládat PHM kdekoli jinde, mimo
skladu s plynovým kotlem.
p. Antropius: Cesta za koupalištěm je využívána motorkáři a čtyřkolkáři, bylo by možné, tam
umístit značky se zákazem vjezdu motorových vozidel? Případně dát závory? Aspoň na cestách,
které patří Plánským lesům.
Ing. Nutil: Ze zákona je zákaz vjezdu do lesa. Na území Plánských lesů je možné dát značku,
projednám to s panem Hruškou.
p. Antropius: Cesta do Anenské aleje, jestli by bylo možné umožnit zákaz vjezdu pouze
motorových vozidel, cyklisté se tam pak pohybují neoprávněně.
Ing. Nutil: Určitě je to úkol do RMP. Projednáme s odborem dopravy.
Mgr. Pelán: Prosím a dávám k úvaze, aby složité věci zastupitelé předkládali dříve, obdivuji
přehled paní starostky a pana místostarosty, tak abychom dostali kvalifikovanou odpověď.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, ukončil jednání ve 20:32 hodin a poděkoval přítomným za hladký
průběh jednání.
Ověřovatelé zápisu:




Helena Duchková, v.r.
Ing. Helena Ryšavá, v.r.
Mgr. Martina Němečková, v.r.
starostka

Dne 29. 4. 2020 zapsala Dana Hemrová

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že zápis ZMP je uveřejněn 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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