Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 29.4.2020
U 39 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatelky zápisu pí Helenu Duchkovou a Ing. Helenu Ryšavou;
2. program 12. jednání ZMP;
3. vyloučení z hlasování při rozdělování dotací MUDr. Mareše za TJ Sokol Planá a Bc.
Veselého za FK Planá, a to z důvodu střetu zájmů;
4. přidělení dotace pro FK Planá ve výši 190.000,- Kč;
5. přidělení dotace TJ Sokol Planá ve výši 177.000,- Kč;
6. 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

7. podání žádosti o dotaci na pořízení nové CAS z programu GŘ HZS „Účelové investiční
dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí“;
8. návrh na udělování cen města Planá;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. záměr prodeje pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Svahy za cenu podle zásad;
15. 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;
16. 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;
17. koupi pozemku p.č. 1056/7 v k.ú. Zliv nad Mží za cenu podle zásad 100 Kč/m2 ;
18. 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;

19. změnu Zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá
schválených dne 21. 03. 2018;
20. OZV o ochraně nočního klidu, a to s účinností od 1. 6. 2020;
21. opakovanou volbu přísedících u OS v Tachově;
22. změnu textu veřejnoprávních smluv dle návrhu;
23. vyloučení MUDr. Mareše z hlasování o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro TJ Sokol
Planá;
24. vyloučení Bc. Veselého z hlasování o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro FK Planá;
25. uzavření veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace FK Planá;
26. uzavření veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace TJ Sokol Planá;
27. veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace: Hospic sv. Jiří, Svaz tělesně postižených,
Kulturní a okrašlovací spolek, Sbor dobrovolných hasičů, p. ANONYMIZOVÁNO;
28. veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost;
29. inventarizační zprávu za rok 2019.
U 40 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. připomínky občanů;
2. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
3. informace o plnění uložených úkolů.
U 41- Zastupitelstvo rozhodlo:
1. odložit projednávání dotace pro Polikliniku Tachov a Hornicko-historický spolek na
příští jednání ZMP.;
2. 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. neschválit záměr prodeje pozemků p.č. 295/5 a 289 v k.ú. Vysoké Sedliště;
4. revokovat usnesení č. 104-13 ze dne 12.09.2018;
5. 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.
U 42- ZMP ukládá:
1. RMP zpracovat pravidla pro udělování ceny města Planá;
2. veliteli JSDH s okamžitou platností ukládat PHM kdekoli jinde, mimo skladu
s plynovým kotlem.
Ověřovatelé:




Helena Duchková, v.r.
Ing. Helena Ryšavá, 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.

