Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 24. června 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 a zahájila 13. zasedání
Zastupitelstva města Planá. 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 11 členů zastupitelstva, z jednání se omluvili MUDr. Jiří Kučera, Mgr.
Ota Postl a Bc. Jan Veselý. Zároveň není přítomen Mgr. Jiří Kučera. Zastupitelstvo je tímto
usnášeníschopné, a může pokračovat v dalším programu jednání.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Pan místostarosta dal hlasovat pro předložený program jednání. Podklady pro jednání byly
zastupitelům řádně a včas zaslány k prostudování.
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4. Pravidla pro udělování ceny města Planá
5. Žádost o prominutí dluhu
6. III. rozpočtová opatření
7. Závěrečný účet města
8. Účetní závěrka města
9. Majetkové záležitosti
10. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro Hornicko-historický spolek
11. Termíny jednání RMP a ZMP ve II. pololetí 2020
12. Zpráva o kontrole Finančního výboru
13. Náměty a připomínky zastupitelů
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 4: Mgr. Kučera, MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.

ZMP schvaluje program 13. jednání ZMP.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Jiří Kučera a RSDr. Josef Švarcbek. Mgr. Kučera není
přítomen, a proto je stanoven náhradníkem Ing. Pavel Nutil.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 4: Mgr. Kučera, MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Nutila a RSDr. Josefa Švarcbeka.
Ing. Nutil konstatoval, že zápis z 12. zasedání ZMP ze dne 29. 4. 2020 ověřily paní Helena
Duchková a Ing. Helena Ryšavá. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu vzneseny
připomínky.
2. Diskuse občanů
Ing. Nutil vyzval přítomné občany k možnosti zapojit se do diskuse:
pí Hastíková: Není dodělané parkoviště u koupaliště, kdy bude dokončeno? Myslela jsem si, že
to v plánu projektu sever – komunikace.
Ing. Nutil: Není zařazeno v plánu oprav v letošním roce.
Ing. Ťupa: V investicích to není zařazeno, projektová dokumentace je již hotová. Je to
nedokončeno, ale je to v plánu akce sever. Vidím to na příští rok, v tomto roce to nedokážeme.
ZMP bere na vědomí připomínky občanů.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Mgr. Němečková podala informaci o práci RMP. Informovala zejména o projednání kulturních
akcí, a to s ohledem na mimořádná opatření. Byly projednány nájmy, pachty a různá věcná
břemena. Byl schválen provozní řád koupaliště, a to z důvodu možnosti návštěv restaurace.
Byly přiděleny některé zakázky, a to zejména na opravu školky. Požádali jsme o přezkum
hospodaření Plzeňský kraj, kdy byla ukončena smlouva s firmou ADU. Došlo ke změně tržního
řádu, kdy byla doplněna část o možnost dodávky el. energie pro trhovce.
Bez dotazu.
V 17:10 se dostavil Mgr. Kučera.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Ing. Nutil předal slovo pí tajemnici.
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Mgr. Coufalová sdělila, že z minulého ZMP vyplynuly dva úkoly, a to vypracovat pravidla pro
udělování ceny pro občany města, to bude projednáno na dnešním ZMP. Dalším úkolem byl
úkol pro velitele JDH, a sice ukládat PHM mimo kotelnu, tento úkol byl splněn. RSDr.
Švarcbek to potvrdil. Historicky stále zbývá úkol vyplývající z požadavků Osadního výboru
Zliv, na vykácení náletových dřevin, ten stále trvá. Je domluvena firma, bude provedeno v době
vegetačního klidu. Dále paní tajemnice informovala zastupitele o možnosti předávání
podkladových materiálů pro jednání ZMP přímo z webu. S tím, že budou zaslány přístupové
údaje elektronicky.
Bez dotazu.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
4. Pravidla pro udělování ceny města Planá
Ing. Nutil komentuje tento bod:
Zavedení ceny navrhnul p. Teplík, návrh byl projednáván jak na jednání RMP, tak i na
posledním jednání ZMP. To uložilo RMP připravit návrh pravidel pro udělování ceny. Tato
pravidla jsou dnes předkládána, RMP doporučuje ZMP jejich přijetí. Materiály byly zaslány
zastupitelům s předstihem, nebyl k tomu podán žádný jiný podnět.
p.Teplík: Mám pouze jednu připomínku, jedná se pouze o formalitu. Ve funkcích
(starostka/starosta, místostarosta/místostarostka), je to genderově nevyrovnané, tj. je uváděn
pouze jeden rod, to by se mělo upravit.
Ing. Nutil: Beru to jako protinávrh.
MUDr. Mareš: Ani v zákoně o obcích to není genderově řešeno.
Dáno hlasovat pro protinávrh pana Teplíka:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval,Mgr. Kučera, MUDr. Jungr,
p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: MUDr. Mareš;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje pravidla pro udělování ceny města Planá.
5. Žádost o prominutí dluhu
Tento bod komentuje Ing. Nutil: Žádost p. ANONYMIZOVÁNO o prominutí zbytku penále
ve výši 298 000,- Kč z dluhu na nájemném z roku 2011. Žadatel uvádí, že splatil již jistinu
dluhu ve výši 58 000,- Kč a dále 60 000,- Kč z celkové částky z úroku z prodlení. Bydlel
v domě č.p. 54.
RMP doporučuje ZMP neschválit žádost p. ANONYMIZOVÁNO o prominutí zbytku penále
z dluhu na nájemném z roku 2011.
p. Teplík: Byt byl poté (po panu ANONYMIZOVÁNO) někomu pronajat?
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Ing. Nutil: Nyní ti nejsem schopen odpovědět, dnes již nevlastníme celý dům.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 9 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera, MUDr.
Jungr, Mgr. Pelán, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 3: p. Teplík, pí Duchková, p. Antropius;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit žádost p. ANONYMIZOVÁNO o prominutí zbytku penále
z dluhu na nájemném z roku 2011.
6. III. rozpočtová opatření
Vedoucí Finančního odboru, Ing. Helena Ťupová, obsáhle okomentovala zastupitelům
předložený materiál:
III. rozpočtové opatření města Plané v r. 2020
Výdaj
e
140
121 920,00
820,00

Příjmy
Rozpočet po II. rozp.opatř. (v tis Kč) ve výši:
Předkládám ke schválení tyto změny:
Rozpočtová
skladba
Text
org.
§
pol.

UZ 17058
UZ 14004
UZ 13015
org 3429
org. 34
UZ, org 205

205
UZ 13015
3429
org. 34
org 341
205
205

5512
5512
4311
4311
3113
3429
3429
3639
5512
5512

2057 5512
301 3111

1111
1382
1385
4116
4116
4116
4116
4122
4222
4121
5011,5021
5011,5021
pol.
5011,5031
5336
6121
6121
5169
6122
5137

Údaje jsou v tis Kč

Snížení daň.příjmů FO ze závislé činnosti
Doplatek zrušených daní
Dań z technických her
Dotace na opravu komunikace Karlín z r. 2019

Dotace na akceschopnost hasičů
Dotace na platy a dohody sociální práce
Snížení očekávaných dotací na akceschopnost

Dotace pro Dům dětí a mládeže Plzeň.kraj
Investiční dotace na cyklotrasy od Plzeň.kraje

Snížení příjmů od obcí za přestupky
Použití dotace na akceschopnost
Snížení vlastních zdrojů na platy a dohody
použití dotace na sociální práci ", odvody
úspora vlastních zdrojů na sociální práci
Přeposlání dotace ZŠ pro DDM
použití dotace na cyklotrasy v Plané
vlastní zdroje k dotaci na cyklotrasy
snížení neinvest. výdajů na cyklotrasy
kontejner na PHM hasičů ,posudek,dlažba
nákup tlak. hadic k hydraul.zařízení hasičů

6121 Podlaha hasičárny - pronájem kontejneru
6121 Prostředky na akci zahrada MŠ Havlíčkova
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sníže
koro

-5 340,00
45,47
740,00
1 444,74
210,00
238,39
-200,00
15,00
100,00
-23,60
210,00
-210,00
238,39
-373,00
15,00
100,00
35,00
-35,00
90,00
150,00
15,00
600,00

3639
23621 6402
6402
5 2310
5 2321
219 3639

6121
5364
5364
6121

Snížení investiční rezervy
Finanční vypořádání z fondu rezerv
Snížení vlastních zdrojů na fin. vypořádání

-690,00
1,63
-17,02
-200,00

Odlehčení měření průtoků - změna § rozpočtu

Odlehčení měření průtoků - patří na
6121 kanaliz.
6122 Rentgen na Polikliniku
Přehled úprav - přesunů

-2 770,00

200,00
2 000,00
2 130,00

Celkový přehled rozpočtu - schváleného a upraveného:
změny III. RO:
-4 554,53
0,00
0,00
1 784,53
-2 770,00
-20,00
2 150,00
2 130,00
4 900,00

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 II. a po RU III.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace - přijaté transféry

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

90 425,47
13 941,36
3 290,00

9 708,64

11 493,17

121 920,00 119 150,00

Příjmy
Neinvestiční výdaje - běžné

97 970,00

97 950,00

Investiční výdaje - kapitálové

42 850,00

45 000,00

Výdaje

140 820,00 142 950,00

Použití FRR a fondu památek

-18 900,00

Ing. Nutil: Okomentoval položku investiční rezerva.
Mgr. Němečková: Okomentovala nákup RTG, sdělila jakým způsobem je možné jeho
zakoupení a provozování RTG pracoviště. Rovněž informovala o pracích na poliklinice.
Naposledy paní starostka informovala veřejnost o finančním propadu příjmů a státní
kompenzaci, s ohledem na koronavirovou krizi. Město Planá má dostatečnou finanční rezervu,
bohužel však je možné, že dlouhodobý pokles daní by mohl zastavit některé velké investiční
akce.
MUDr. Jungr: Kdo bude provozovatelem RTG, kdo bude dělat zkoušky, certifikace? RTG je
provozně náročné pracoviště. Jsem moc rád, že tu bude. Ideální by bylo toto pracoviště ještě
s něčím zkombinovat. Chci, aby byla i nějaká návratnost.
Mgr. Němečková: Bude to dělat nájemce, včetně veškerých zkoušek a certifikací. Zařízení bude
mít v nájmu. Nyní RTG provozovala poliklinika Tachov, z personálních důvodů to zrušili.
Museli jsme hledat jinou cestu, myslím si, že je potřebné mít RTG pracoviště.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
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-23 800,00

nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
7. Závěrečný účet města
Tento bod opět okomentovala vedoucí FO, Ing. Helena Ťupová. Informovala, že dosud nebyla
dodána závěrečná zpráva o přezkumu. Telefonicky bylo sděleno, že není zjištěna žádná závada,
do dnešního dne však žádnou písemnou závěrečnou zprávu nemáme. Závěrečný účet musí být
dle zákona projednán do 30.6.2020, situace není jednoduchá, neboť bohužel není zveřejněn
celý. Tento postup, který je předkládán, je konzultován s Krajským úřadem, který dělá městu
kontroly.
RMP doporučuje schválit souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2019 bez výhrad.
Ing. Nutil: S návrhem usnesení jsme bojovali do dnešního dne, protože i kdybychom měli
zprávu, nedodrželi bychom zákonnou lhůtu k vyvěšení. S auditorskou firmou nyní rozvazujeme
spolupráci, nechápeme jednání auditorské firmy.
Mgr. Němečková: Auditorských firem, které poskytují tuto službu, na trhu moc není. Stejný
problém má město Bor i Tachov a postupují stejně jako my.
pí Hastíková: V roce 2019 nebyla poskytnuta dotace na akci Madonka?
Ing. Nutil: Týden zpátky jsme dostali vyrozumění, že dotace nám byla přiznána. Na účtu ji však
zatím nemáme.
Ing. Ryšavá: Na stránkách MV a MF se dá dohledat, že závěrečný účet je možné schválit
i později. Proč jsme nepožádali o audit kraj?
Ing. Ťupová: To, kdo nám bude provádět audit, se rozhoduje v červnu roku předchozího,
v průběhu roku nelze měnit auditora. Až když jej firma nemohla dokončit, vypověděli jsme
smlouvu, a pro další rok bude dělat audit Plzeňský kraj.
Ing. Nutil: Problémů bylo více, s firmou jsme chtěli ukončit spolupráci, již dříve. Nevím, co
nastane, až bude zářijové jednání ZMP a tu zprávu nebudeme mít. Snažili jsme se získat
stanoviska všech možných institucí, zmiňované obci postupují stejně.
ZMP bere na vědomí 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.
8. Účetní závěrka města
Vedoucí FO, Ing. Helena Ťupová, rozsáhle okomentovala jednotlivé body účetní závěrky.
RMP doporučuje ZMP schválit roční účetní závěrku města Planá za rok 2019.
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Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje roční účetní závěrku města Planá za rok 2019.
9. Majetkové záležitosti
Vedoucí Správního odboru, Eva Čermáková, komentuje a předkládá k projednání níže
uvedené správní a majetkoprávní záležitosti na základě jejich projednání v radě města.

A) Prodej
1) pozemek p.č. 4/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Svahy
Záměr prodeje schválen dne 29.04.2020
Záměr prodeje zveřejněn dne 06.05.2020
Cena: 1452 Kč včetně DPH
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Svahy
ANONYMIZOVÁNO.

za

cenu 1452,-Kč

2) pozemek p.č.st. 50 v k.ú. Zliv nad Mží, jehož součástí je stavba tech. vybavení, zděné
věžové trafostanice. Způsob současného využití je provozování distribuční soustavy.
Technologie VN a NN umístěná vně a uvnitř předmětné stavby je ve vlastnictví ČEZ
Distribuce a. s.
Záměr prodeje schválen dne 29.04.2020
Záměr prodeje zveřejněn dne 06.05.2020
Cena 53.820, osvobozeno od DPH
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
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proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.

B) Darování
1) jednotka 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.
V dotčeném nebytovém prostoru je situováno vedení teplovodu pro sousední domy č.p.441
a 439.
Záměr daru schválen dne 29.04.2020.
Záměr daru zveřejněn dne 06.05.2020.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.

C) Záměr prodeje
1) ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 33/1, travní porost, v k.ú. Pavlovice
nad Mží.
ÚP -plochy smíšené obytné
Účel: zahrada
Pozemek je zatížen ochranným pásmem vzdušného vedení elektrorozvodů.
Trať obecní kanalizace
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Pavlovice nad Mží
za cenu podle zásad s věcným břemenem pro umístění obecní kanalizace.
Žadatelka vzala svoji žádost zpět.
Ing. Nutil: Otevírám diskusi, považuji za zbytečné hlasovat, když není zájem o koupi.
Bez dotazu i hlasování.
2) ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 1410 v k.ú. Zliv nad Mží.
ÚP veřejná zeleň
Účel sušení sena, výsadka ovocných stromů.
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RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1410 o výměře 1812 m2
v k.ú. Zliv nad Mží.
Ing.Nutil: Pan ANONYMIZOVÁNO o toto žádal již jednou v minulosti, bylo tenkrát
zamítnuto.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1410 o výměře 1812 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
3) ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej pozemku p.č. 383/50, zahrada, v k.ú. Vížka.
Pozemek vzniknul novým zaměřováním hranic pozemků v chatové oblasti Vížka.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 383/50, zahrada, v k.ú. Vížka.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 383/50, zahrada, v k.ú. Vížka.
4) ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 1275/4 v k.ú. Otín u Plané.
ÚP plochy smíšené obytné.
Pozemek vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace by mohl být přístupem k
sousedním zemědělským pozemkům.
RMP nedoporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1275/4 k.ú. Otín u Plané.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1275/4 k.ú. Otín u Plané.
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5) ZMP na svém zasedání dne 18.09.2020 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 Kříženec, Erpužice, Skláře
RMP 10.02.2020 doporučila 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.
ZPM dne 29.04.2020 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 uložilo RMP zajistit
znalecký posudek na cenu obvyklou.
Znalecký posudek předložen.
Průměrná cena 60,- Kč.
Srovnání s areálem letiště Kříženec, Skláře, Erpužice
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 č. 1269-06/2020 vypracovaného Bc. Janem Pourem za cenu
obvyklou 1 220 000,-Kč, cena za 1 m2 60 Kč.
Mgr. Němečková: Dnes jsem byla upozorněna, že byl na podatelně jeden ze zástupců
provozovatelů letiště a podal žádost o zpětvzetí žádosti o odkoupení pozemků. Důvodem je
nynější koronavirová krize, nyní tedy nemají zájem o odkoupení, avšak v budoucnu budou mít
zájem o směnu pozemků.
Ing. Nutil: Pokud nemá nikdo jiný návrh, nyní bych nehlasoval o projednání záměru.
Bez připomínek, nehlasováno.
6) Dne 25.03.2020 požádal ANONYMIZOVÁNO, o prodej pozemku p.č. 295/5, ostatní
plocha, výměra 188 m2, v k.ú. Vysoké Sedliště.
ÚP plochy smíšené obytné venkovské.
Jedná se o pozemek, který je přístupem jen pro nemovitosti žadatelů.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 295/5 v k.ú. Vysoké Sedliště
do přídatného spoluvlastnictví.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo schválit záměr prodeje pozemku p.č. 295/5 v k.ú. Vysoké Sedliště do
přídatného spoluvlastnictví.
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7) Žádost ANONYMIZOVÁNO o prodej části pozemku p.č. 3518/1, ostatní plocha,
ostatní v k.ú. Planá u Mariánských Lázní před domem č.p. 159.
ÚP plocha smíšené obytné.
Jedná se o veřejné prostranství, součást Tylovy ulice.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 3518/1 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP
rozhodlo
neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 3518/1 v k.ú. Planá
u Mariánských Lázní.
8) ANONYMIZOVÁNO žádají jako vlastníci nemovitosti na st.p.č. 18/1 v k.ú. Kříženec
o prodej pozemku p.č. 1581/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kříženec.
ÚP: plocha veřejné zeleně.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1581/2 v k.ú. Kříženec.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1581/2 v k.ú. Kříženec.
9) ANONYMIZOVÁNO, žádá o prodej pozemků p.č 471/1, 551, 552 v k.ú. Pavlovice
nad Mží
ÚP: zemědělská půda.
Pozemky nezasahují do řešeného území pozemkových úprav.
Konzultováno i s MěÚ Tachov úřadem územního plánování.
Je nutné zachovat prostupnost krajiny.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemků p. č. 471/1, 551, 552 v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
Žadatel navrhuje, že by v oplocení vybudoval dvě průchozí branky. Nyní probíhají pozemkové
úpravy, tyto pozemky však tomu nepodléhají. Můžeme požádat, aby byly do PÚ zařazeny,
musely by však zůstat v majetku města. Jedině tak je možné vyčlenit cestu.
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Ing. Nutil: RMP rozhodovala na základě původních informací. Byli jsme informováni, že pan
ANONYMIZOVÁNO si osadil cestu nějakými cedulkami, i když ji neměl pronajatou. Tušíme
nějaké problémy, proto RMP nedoporučuje schválit prodej.
pí Čermáková: V současné době tam žádné cedulky nejsou.
Ing. Netrval: Myslím si, že by se mělo rozhodnout o neschválení, nemáme záruku, že to bude
průjezdné. Nechci, aby si cyklista musel otevírat branku.
p. Antropius: Je tam turistická značka?
Ing. Nutil: Není tam žádná.
pí Čermáková: Je tam účelová cesta, navazuje na lesní cestu. V době místního šetření byly
vyjeté koleje.
p. Tomášek: Pokud tam chci mít ovčín, musím do něj investovat. Nedělal bych to však na cizím
pozemku. Jestli mohu požádat o předkupní právo?
pí Čermáková: Je to možné, avšak to musí schválit ZMP.
Ing. Nutil: Myslím, že nám to zákon nedovoluje, o koupi si může zažádat kdokoli.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemků p.č 471/1, 551, 552 v k.ú. Pavlovice
nad Mží.

Záměr směny
1) Záměr směny pozemků u č.p. 175 v Zámecké ulici byl schválen usnesením ZMP dne
18.06.2014.
Nový návrh ze strany vlastníka domu č.p. 175 přišel dne 15.05.2020, v době, kdy bylo
prováděno GP zaměřené dokončené stavby.
Dělení je navrženo tak, aby VO, chodník a dřevina byla na pozemku ve vlastnictví města,
část pozemku v oplocení bude ve vlastnictví vlastníka domu č.p. 175.
RMP doporučuje ZMP schválit 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.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
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proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo revokovat usnesení U 108-7 ze dne 18. 06. 2014.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.

D)

Různé

1) Dne 11.11.2019 uzavřelo město s ANONYMIZOVÁNO smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na pozemek p.č. 1698/9 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní pro stavbu rodinného
domu
Paní ANONYMIZOVÁNO se vdala a žádá o změnu smlouvy na SJM manžele
ANONYMIZOVÁNO.
RMP doporučuje ZMP revokovat usnesení ZMP č. U 28-6 ze dne 23.10.2019
RMP doporučuje ZMP schválit prodej pozemku p.č. 1698/9 v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní ANONYMIZOVÁNO.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo revokovat usnesení ZMP č. U 28-6 ze dne 23.10.2019.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
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ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 1698/9 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
ANONYMIZOVÁNO, za cenu 440.000,-Kč.
10. Schválení veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro Hornicko-historický spolek
Tento bod komentuje Ing. Pavel Nutil: Na minulém ZMP jsme schvalovali dotace nad 50.tis.
Kč a rovněž i smlouvy, mimo Hornicko-historický spolek, který aktualizoval svou žádost
o poskytnutí dotace. RMP doporučuje dotaci schválit. Kromě VPS je nutné schválit rovněž
i dotaci pro Hornicko-historický spolek. Jenom předesílám, že pan Teplík může v této věci
hlasovat, neboť již není statutárním zástupcem spolku.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje přidělení dotace pro Hornicko-historický spolek ve výši 79 500,- Kč a
rovněž schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro příjemce dotace Hornickohistorický spolek.
11. Termíny jednání RMP a ZMP ve II. pololetí 2020
Návrh termínů RMP: 20. 7., 17. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. a 14. 12.
2020.
Návrh termínů ZMP: 16. 9., 14. 10. a 9. 12. 2020.
Bez dotazu či jiného návrhu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje navržené termíny jednání RMP a ZMP na II. pololetí 2020.
12. Zpráva o kontrole Finančního výboru
Ing. Nutil předal slovo panu Teplíkovi.
Pan Teplík okomentoval předloženou zprávu z kontroly č. 6/2020 – Vyúčtování dotací za rok
2019 nad 50 tis. Kč:
Kontrola nebyla oznámena v souladu s Prováděcím řádem výborů ZMP – písemné oznámení
kontrolované osobě, minimálně 7 dnů před provedením kontroly. Pro svoji obranu uvádím, že
jsem se ptal paní Ťupové, jestli je nutné to oznámit písemně a bylo mi řečeno, že ne. Chtěl bych,
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aby bylo dáno do usnesení, že pokud nebudou splněny zákonné náležitosti, tzn., že nebude
zveřejněna účetní závěrka v obchodním rejstříku, nebude žadatelům poskytnuta dotace.
Ing. Nutil: Myslíš, že by mělo být toto usnesení? ZMP rozhodlo, že v roce 2021 nebude dotace
přidělena, pokud žadatel nebude mít splněny podmínky, dle zákona, a to zveřejnění účetní
závěrky v obchodním rejstříku? Mnoho spolků toto nedělá, nedělá to ani MAS.
Mgr. Němečková: Také souhlasím, že bychom to měli chtít a mohli bychom to projednat při
příštím schvalování. Chci jenom vědět, jak realizovat toho usnesení, zda hned paní Ťupová
vyřadí žádost?
Ing. Ťupová: Mohli bychom to dát do našich pravidel.
Ing. Netrval: Nemůžeme bránit žadateli v podání žádosti, nyní usnesení nemusí být a my pak
rozhodneme, zda dotaci poskytneme.
pí Duchková: A uvedeme to v těch pravidlech?
Ing. Nutil: My pravidla nemáme, máme pouze informace pro poskytování dotace, necháváme
to na individuálním posouzení. Pravidla jsou hodně svazující, omezovali bychom žadatele.
Ing. Ťupa: Jenom technická připomínka: za Zahrádkářský svaz jsme závěrku dávali a do
dnešního dne není zveřejněna. Jak se to tedy technicky bude řešit?
Ing. Nutil, dávám hlasovat pro návrh pana Teplíka, a to:
ZMP rozhodlo, že od roku 2021 nebude dotace přidělena žadatelům, kteří mají povinnost být
zapsáni v obchodním rejstříku, a přitom nesplnili všechny zákonné požadavky z toho plynoucí.
Pro schválení hlasovalo 7 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
MUDr. Jungr, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 0: -;
zdrželo se 5: Mgr. Kučera, p. Antropius, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
Usnesení nebylo přijato.
Mgr. Coufalová: Prosím, aby byl dodržován schválený prováděcí řád výborů, je potřeba, aby
kontrola byla řádně zahájena i ukončena.
MUDr. Mareš: Jak to bude technicky řešeno, bude třeba žadatel upozorněn?
Ing. Nutil: Můžeme to uvést na naše webové stránky.
MUDr. Jungr: Potvrzením, může být podací razítko rejstříkového soudu, resp. elektronické
potvrzení.
ZMP bere na vědomí zprávu o kontrole Finančního výboru.
13. Připomínky a náměty členů zastupitelstva

15

1)
Mgr. Němečková navrhuje distribuci PM zdarma, informovala o problémech při výběru
peněz.
Ing. Ryšavá: Nyní je náklad 1tis. kusů, pak to bude kolik tisíc kusů?
Mgr. Němečková: Nyní se nám zdá rozumný náklad 1.500 ks. Rozšířili jsme distribuční místa
do velkých nákupních středisek.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schválilo distribuci PM zdarma od 06/2020.
2) Ing. Nutil: Před dvěma lety jsme schválili podání žádosti o dotaci z dotačního titulu
MMR „podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na víceúčelové sportovní hřiště vedle
stávajícího dětského hřiště v Zeleném údolí. Pro nedostatek alokovaných prostředků
nebyla naše žádost uspokojena. Proto jsme na konci minulého roku schválili opakované
podání žádosti. Ani tato žádost se nesetkala s úspěchem.
Nyní 9.6.2020 byl v rámci stejného programu MMR otevřen nový dotační titul s názvem
„podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku“. Domníváme se, že tento
dotační titul našemu úmyslu více odpovídá, a že by zde byla větší šance na úspěch.
Odhadované výdaje jsou ve výši 2,5 milionu Kč. Akce zatím není zahrnuta ani ve
výdajové, ani v příjmové části návrhu rozpočtu na rok 2020. Předpokládaná výše dotace
60%. V případě neúspěšné žádosti by se nerealizovalo.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
Ing. Ryšavá: KV dostal za úkol kontrolu rekonstrukce Hasičské zbrojnice, a to do 30. 6. 2020,
zatím nemáme doklad, který měl dodat Ing. Ťupa. Tudíž si dovoluji informovat, že termín
nesplníme, ale ne z důvodů na naší straně.
Ing. Nutil: Děkujeme za informaci, bereme na vědomí.
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pí Duchková: Upozorňuji na výskyt bolševníků v prostorách in-linové dráhy. Bude se to řešit?
Ing. Nutil: Je to tam i nyní? Obecně to řešíme, máme zmapované, kde bolševník je a není. SO
má na to prostředky a eliminuje se to včasným sekáním. Zadám pokyn, aby cíleně této ploše
věnovala pozornost.
pí Čermáková: Vloni se na tom místě sekal a nevykvetl. Bolševník je dvouletka.
pí Duchková: Slyšela jsem kritiky na nesekání trávy v oblasti hřiště – Zelené údolí. Matky mají
obavy, že děti chytnou klíště.
Ing. Nutil: Jsem duchovním otcem té myšlenky. S návrhem toho místa jsem přišel já, k tomu
se přiznávám. Tvrdím, že nemám patent na rozum, na základě připomínek je možné plochy
upravovat, je možné, že toto místo vyloučíme. Trochu mne to mrzí, tam se vyvinula docela
pěkná květena. Zřejmě to bylo nevhodně vybrané místo.
pí Duchková: Další dotaz mám na květinovou výzdobu náměstí.
Ing. Nutil: Jsou objednané květináče, nyní je poptávka na celoroční osázení. Květináče by měly
být ke konci července. Nevím, co vzejde z nabídky firem na osázení. Kroky jsou učiněny.
Budou tři velké nádoby.
Ing. Ryšavá: Chtěla bych se znovu zastavit u termické depolymerizace plastů. Nedozvěděli
jsme se, jaký názor má město. Víme, že paní starostka podepsala petici.
Rozpoutala se rozsáhlá diskuse týkající se termální depolymerizace plastů. Do této diskuse se
opakovaně zapojili: Mgr. Němečková, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, p. Teplík, MUDr. Jungr, p.
Antropius, pí Duchková.
p. Antropius: Chci dát návrh na usnesení: ZMP ukládá RMP nechat zpracovat odborné
posouzení procesu depolymerizace, který by měl fungovat v Plané.
Mgr. Němečková společně s MUDr. Jungrem: Dávají ještě další návrh na usnesení: ZMP
ukládá RMP zadat SZÚ, pobočka Plzeň zpracovat posouzení stávajících limitů výskytů
škodlivin v místech uvedených v záměru v dané lokalitě.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat pro návrh p. Antropiuse: ZMP ukládá RMP nechat zpracovat
oponentní posudek k záměru termální depolymerizace plastů v Plané, tak jak byla zveřejněna,
jako součást žádosti investora na Ministerstvo ŽP.
Pro schválení hlasovalo 6 zastupitelů: pí Duchková, Mgr. Kučera, p. Antropius, p. Teplík, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 4: MUDr. Mareš, MUDr. Jungr, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 2: Ing. Netrval, Mgr. Pelán;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
Usnesení nebylo přijato.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat pro návrh Mgr. Němečkové:
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Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Bc. Veselý, Mgr. Postl.
ZMP ukládá RMP zadat u SZÚ v Plzni zpracovat posouzení stávajících limitů výskytu
škodlivin v místech uvedených v záměru termální depolymerizace plastů.
V 19:59 odešel MUDr. Mareš.
p. Antropius: V kostele Petra a Pavla jsou plastové svody, myslím, že bychom je měli sundat a
udělat buď v dražší mědi, nebo v pozinku, které by vyšly na 7.000,- Kč. Myslím si, že to není
velká položka.
Mgr. Němečková: Vím, že v kostele Nanebevzetí byly měděné okapy a okamžitě zmizely. Jsem
pro ty pozinkované. Bereme to jako úkol.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, ukončil jednání ve 20:01 hodin a poděkoval přítomným za hladký
průběh jednání.
Ověřovatelé zápisu:




Ing. Pavel Nutil, v. r.
RSDr. Josef Švarcbek, v .r.
Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka

Dne 24. 6. 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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