Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 16. září 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 14. zasedání
Zastupitelstva města Planá. Poblahopřála Mgr. Pelánovi k jeho uplynulým 50. narozeninám.
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 12 členů zastupitelstva, z jednání se omluvili Miloslav Antropius,
Helena Duchková a Mgr. Ota Postl. Zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné, a může
pokračovat v dalším programu jednání.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Jiří Kučera a Bc. Jan Veselý.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Mgr. Kučera, Bc. Veselý;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Kučeru a Bc. Jana Veselého.
Pan místostarosta uvedl, že program jednání je účastníkům znám z pozvánky. Podklady pro
jednání byly zastupitelům řádně a včas zaslány k prostudování. K navrženému programu
nebyly vzneseny námitky, dáno hlasovat:
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4. Změna jednacího řádu ZMP
5. Poskytnutí dotací
6. Smlouva o příspěvku zakladatele mimo základní jmění Plánských lesů, s.r.o.
7. IV. rozpočtová opatření
8. Majetkové záležitosti
9. Žádost o prodloužení doby splatnosti směnky
10. Destinační management Český les

11. Petice
12. Náměty a připomínky zastupitelů
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje program 14. jednání ZMP.
Ing. Nutil konstatoval, že zápis z 13. zasedání ZMP ze dne 24. 6. 2020 ověřili pánové Ing. Pavel
Nutil a RSDr. Josef Švarcbek. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu vzneseny
připomínky.
2. Diskuse občanů
Ing. Nutil vyzval občany k diskusi, mimo bodů dnes projednávaných.
p. Packan: Rád bych se chtěl ještě jednou zeptat, kdy bude dokončené parkoviště u koupaliště.
Je to součástí stavby.
Mgr. Němečková: Již jsme vám jednou odpovídali a odpověď bude stejná. Na pracovním
ZMP bude projednán rozpočet pro rok 2021, zda budou uvolněny prostředky, a jestli se to
bude realizovat v novém roce, rozhodnou zastupitelé.
Ing. Ťupa: Je to součástí stavby, ale je na ZMP, zda uvolní další prostředky.
Ing. Nutil: V tuto chvíli vám nedokážeme více říct.
Dále bez dotazů.
ZMP bere na vědomí připomínky občanů.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Paní starostka informovala o práci RMP za uplynulé období, a to zejména: RMP se sešla celkem
4x. Zabývala se plánovanými opravami v areálu Plánských lesů s.r.o., schválil se řád hřbitova.
Spousta věcí je v doporučení pro jednání ZMP. Je schválena zakázka na rentgen. Je objednána
zakázka na měření imisí v místě plánované linky na termální depolymerizace. Měřit se začne
21. 9., měřící auto bude stát u sběrného dvora. Řešilo se to celé prázdniny, nebylo to vůbec
jednoduché, měřící auto je jediné v celé ČR. Řešili jsme polikliniku, a to zejména proto, že
chybí prostory pro rentgen a laboratoř. Byly domluveny dohody na ukončení nájemních smluv.
Mgr. Němečková: Dávám prostor k dotazům.
Ing. Ryšavá: RMP byla předložena zpráva o finanční situaci města, můžeme ji rovněž dostat?

2

Ing. Ťupová: Byla to zpráva o současném stavu financí na účtu, nebyla to písemná zpráva,
bylo to sděleno pouze ústně, jestli chcete, pošlu Vám to e-mailem.
Ing. Ryšavá: Budu ráda, děkuju.
Mgr. Němečková: Týká se to volných prostředků a samozřejmě jejich využití bude schvalovat
ZMP.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Paní tajemnice podala informace o plnění uložených úkolů. Oba dva uložené úkoly byly
splněny.
Bez dotazů a připomínek.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
4. Změna jednacího řádu ZMP
Tento bod předkládá Ing. Nutil a konstatuje: při řízení schůze zastupitelstva občas nastane
situace, kdy jsem nucen zformulovat usnesení za navrhovatele, tak aby toto bylo zapsatelné,
vykonatelné a dalo se o něm hlasovat.
Ing. Nutil: Poslední takový případ nastal na červnové schůzi zastupitelstva. To mne přimělo
k návrhu změny jednacího řádu, a ve spolupráci s tajemnicí MěÚ vznikla verze, kterou RMP
doporučuje ke schválení. Vycházíme z toho, že chceme zachovat stávající praxi, kdy nevolíme
žádnou návrhovou komisi. Domníváme se, že když bude návrh usnesení předložen v písemné
podobě, bude tím zajištěno, že bude zformulováno tak, aby mohlo být funkční, i když bude
uvedeno pouze samo o sobě vytržené z kontextu celé předcházející diskuse (protože takové
správné usnesení být musí).
Samozřejmě toto nenastane v každém případě, ale předpokládám to pouze u složitějších návrhů
na usnesení.
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 1: p. Teplík;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius. Mgr. Postl.
ZMP schvaluje změnu jednacího řádu ZMP dle návrhu.
5. Poskytnutí dotací
Poskytnutí příspěvku Fotbalovému klubu v Plané
Ing. Nutil obsáhle informoval o jednáních s předsedou klubu a možnostech financování.
Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Fotbalovému klubu Planá ve výši
1 200 000,- Kč. Příjemce se zavazuje do 31. 12. 2020 zřídit na pozemku parc. č. 1575, ostatní
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plocha, zapsaném na LV č. 1624, pro k.ú. Planá u Mariánských Lázní, obec Planá, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, tréninkové fotbalové
hřiště s umělým povrchem.
RMP doporučuje ZMP schválit finanční příspěvek Fotbalovému klubu Planá ve výši
1 200 000,- Kč na zřízení tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem dle návrhu.
Bc. Veselý: FK se snaží zlepšovat sportovní podmínky, čerpáme z dotací, darů a členských
příspěvků. Podařilo se nám z dotačních titulů sehnat finance, pozemek byl oplocen a
rekultivován. Nyní nám byl přidělen dotační titul ve výši 1.5 mil Kč, nechali jsme zpracovat
projekt na hřiště s umělým povrchem. Na základě výběrového řízení, nám vyšla cena, a proto
jsme nuceni požádat o příspěvek i město. Ve smlouvě je zástavní právo ve prospěch města,
takže je tam dostatečné jištění. Nechceme přijít o finance z dotačního titulu.
Ing. Nutil: Jenom chci podotknout, že při jednáních sám pan Veselý žádal, aby smlouva byla
postavena co nejtvrdší a opravdu se tak stalo.
Bc. Veselý hlásí podjatost, a proto nebude hlasovat, dáno hlasovat pro vyloučení z hlasování
Bc. Veselého pro podjatost:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1 : Bc. Veselý;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje vyloučení Bc. Jana Veselého z hlasování o schválení smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku Fotbalovému klubu Planá ve výši 1 200 000,- Kč na zřízení
tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem, z důvodu podjatosti.
Dále hlasováno pro uzavření smlouvy:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Bc. Veselý;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Fotbalovému klubu Planá ve
výši 1 200 000,- Kč na zřízení tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem.
Dotace pro polikliniku v Tachově
Mgr. Němečková okomentovala situaci: I v letošním roce jsme obdrželi žádost polikliniky
v Tachově o poskytnutí dotace. Vzhledem k postupnému utlumování činností, které jsou touto
poliklinikou provozovány v našem městě, bylo na ZMP 29. 4. 2020 rozhodnuto usnesením
U41/1 o odložení tohoto bodu na příští zastupitelstvo. Po jednání s ředitelem polikliniky je
jasné, že RTG v Plané již nebude obnoveno, připravuje se na ukončení také laboratoř a některé
další ambulance. Je dohodnuta příprava odběrového místa na naší poliklinice, které by
provozovala Poliklinika v Tachově.
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Vzhledem k zákonu č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
nutné o (ne)přidělení této dotace rozhodnout.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo nepřidělit dotaci poliklinice Tachov z důvodu útlumu činností
provozovaných Poliklinikou Tachov v Plané.
6. Smlouva o příspěvku zakladatele mimo základní jmění Plánských lesů, s.r.o.
Komentuje Ing. Pavel Nutil:
Jednatel Plánských lesů, s.r.o. předložil žádost o schválení smlouvy o poskytnutí peněžitého
příplatku mimo základní kapitál mezi městem Planá a společností Plánské lesy, s.r.o. ve výši
1500 000,- Kč. Peníze v rozpočtu na to máme, pakliže bude letos potřeba ještě další finanční
injekce pro Plánské lesy,s.r.o., museli bychom pak přijmout rozpočtové opatření.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržela se 1: Ing. Ryšavá;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius. Mgr. Postl.
ZMP schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi
městem Planá a společností Plánské lesy, s.r.o. ve výši 1 500 000,- Kč.
7. IV. rozpočtová opatření
Tento bod komentuje a předkládá vedoucí FO, Ing. Helena Ťupová: Obsáhle okomentovala
jednotlivé příjmy a výdaje. V příjmech se jedná zejména o dotace. Z fondu rezerv bychom
potřebovali na vykrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji 15 mil. Kč. Ing. Nutil a Mgr. Němečková
střídavě okomentovali jednotlivé položky výdajů.
p. Teplík: Proč se snižují výdaje na květináče na náměstí? Myslím si, že květináčů je málo,
mohlo by být daleko více. Proč jsou nižší příjmy za parkoviště? Nepostřehl jsem, kde bude
trampolína?
Ing. Nutil: U květináčů se jedná se pouze o přesun z jedné položky do druhé. Je to pouze vnitřní
přesun. Co se týče peněz na nákup dalších květinářů, budete mít šanci o tom rozhodnout při
přípravě rozpočtu na příští rok.
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Mgr. Němečková: Za parkovné, v období covidu, se nesmělo vybírat. Je to ze zákona.
Ing. Ťupová: Bylo to přes dva měsíce, co se nesmělo vybírat za parkovné.
Mgr. Němečková: Trampolína bude před in-line dráhou a místem pro kolotoče.
MUDr. Kučera: Bude trampolína oplocená?
Mgr. Němečková: Nebude, chráněna bude tím, že se večer vyfoukne, má časovač a dá se to
nastavit předem, v jaký čas se sama vyfoukne. Oplocení se dělá tam, kde je více trampolín a
vybírá se vstupné.
Ing. Ryšavá: Snížení na pojistnou smlouvu se jedná o výtopnu? Plnění je uzavřené?
Mgr. Coufalová: Podařilo se nám snížit částku na pojistné. Ano je to uzavřené, přesnou částku
nevím, odpovídala jsem ANONYMIZOVÁNO na žádost dle zákona 106, jsou to veřejně
dostupné informace na našem webu. Platilo se to zálohově a pak byl následně doplatek.
Doklady zobrazeny při jednání ZMP z webu města Planá.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje IV. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2020 ve výši příjmů 127
000,00 tis Kč a výdajů ve výši 142 800,00 tis Kč.
Mgr. Němečková obsáhle komentuje parcelaci lokality Z15: Finance jsou již schváleny
v rozpočtu, ale nyní je možné, že se navýší. Prosím o jakousi plnou moc, abych mohla smlouvu
uzavřít, částka by se měla pohybovat maximálně o 1. mil. Kč. Je zbytečné ji doplňovat do
letošního rozpočtu. Bude fakturováno až příští rok.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo objednat další stupeň projektové dokumentace – DUR na lokalitu Z15
s tím, že finanční prostředky na její pořízení budou zařazeny do rozpočtu na rok 2021.
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8. Majetkové záležitosti
Tento bod komentuje a předkládá vedoucí SO, Eva Čermáková:

A) Prodej
1)
pozemek p.č. 383/50, zahrada, výměra 57 m2 v k.ú. Vížka.
ÚP plochy individuální rekreace
Cena 1.140,- konečná, nepodléhá DPH
Záměr prodeje byl schválen dne 24. 06. 2020
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 07. 07. 2020
Žadatelé: ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 383/50, zahrada, v k.ú. Vížka ANONYMIZOVÁNO,
za cenu 1.140,- Kč.
2)
pozemek p.č. 295/5, ostatní plocha , výměra 188m 2 v k.ú. Vysoké Sedliště
ÚP plochy smíšené obytné venkovské.
Jedná se o pozemek, který je přístupem jen pro nemovitosti žadatelů.
Cena 29.398,- včetně DPH ( 22.748,-+6.650,-)
Záměr prodeje byl schválen dne 24. 06. 2020
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 07. 07. 2020
Žadatelé: ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 295/5 v k.ú. Vysoké Sedliště do přídatného
spoluvlastnictví ANONYMIZOVÁNO za cenu 29.398,-Kč.

Směna

B)
-

část pozemku p.č. 366/3, označený GP č. 2415-128/2020 p.č. 366/5, výměra 11m2
část pozemku p.č. 366/3, označený GP č. 2415-128/2020 p.č. 366/4, výměra 4m2
do vlastnictví města Planá, cena 4.356,- vč. DPH
část pozemku p.č. 3684/2 označený GP č. 2415-128/2020 p.č. 2327 výměra 9m2
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do vlastnictví vlastníka domu č.p.175, 2.614,- vč. DPH
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 na st.p.č 674 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
Záměr směny pozemků byl schválen dne 24. 06. 2020
Záměr směny zveřejněn dne 07. 07. 2020
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje směnu části pozemku p.č. 366/3 o celkové výměře 15 m2,dle GP č. 2415128/2020p.p.č. 366/5 a366/4 cena 4.356,- do vlastnictví města, část pozemku p.č. 3684/2 o
výměře 9 m2dle GP č. 2415-128/2020 p.p.č 2327 cena 2.614,-do vlastnictví vlastníka domu
č.p. 175 na st.p.č. 674 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní společnosti DC MEDIA s.r.o. IČ
49621998.

C) Záměr prodeje
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemků p.č. 14, zahrada, výměra 597 m2, p.č. 15,
zahrada, výměra 241m2, p.č. 724, travní porost, výměra 9939 m2, p.č. 881, ostatní plocha,
výměra 428m2.
Účel: výstavba rodinného domu, sadařství.
ÚP část území smíšené venkovské, část zemědělská půda.
RMP doporučila ZMP schválit záměr prodeje pozemků p.č. 14, 15, 724 a 881 v k.ú.
Pavlovice nad Mží
RMP rozhodla revokovat usnesení U 163-1 ze dne 20. 07. 2020.
Důvodem je projednání námitky k návrhu prodeje pozemku, návrhu ke směně pozemku
doručené 02. 09. 2020 pachtýři ANONYMIZOVÁNO.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemků p.č. 14, 15 a 881 v k.ú. Pavlovice
nad Mží.
Ing. Nutil objasnil vlastnické vztahy k pozemkům.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 14, 15 a 881 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
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ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p.č 1317/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o přibližné výměře 150m2 v k.ú. Týnec u Plané, jehož součástí je stavba bývalé
hasičárny.
Ke stavbě nebyl nalezen žádný nabývací titul, z prohlášení vlastníků navazujících nemovitostí
je stavba ve vlastnictví města.
Stavbu je nutno zlegalizovat.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1317/1 o přibližné výměře
150m2 včetně stavby stavbu bývalé hasičské zbrojnice, která je součástí pozemku p.č. 1317/1
v k.ú. Týnec u Plané.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1317/1 o přibližné výměře 150m2 včetně
stavby stavbu bývalé hasičské zbrojnice, která je součástí pozemku p.č. 1317/1 v k.ú.
Týnec u Plané.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku dle GP č. 104-397/2019 p.č. 52/2,
zahrada v k.ú. Svahy mimo ochranná pásma.
Účel: zahrada
ÚP území pro stavby smíšené venkovské
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku dle GP č. 104-397/2019 p.č. 52/2
v k.ú. Svahy mimo ochranná pásma.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku dle GP č. 104-397/2019 p.č. 52/2 v k.ú.
Svahy mimo ochranná pásma.
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej části pozemku p.č. 422/18, ostatní plocha zeleň, o
přibližné výměře 200 m2v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
Předmětnou část má žadatel v pronájmu.
Účelem je rozšíření vlastní zahrady
ÚP zeleň veřejná
Mimo koryto vodního toku.
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RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 422/18, o výměře 200 m2v
k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
Ing. Martin Netrval hlásí podjatost, a proto dáno hlasovat o jeho podjatosti:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: MUDr. Mareš, MUDr. Kučera, Mgr. Kučera, MUDr.
Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Ing. Netrval;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje vyloučení Ing. Martina Netrvala z hlasování o záměru prodeje části
pozemku p.č. 422/18, o výměře 200 m2v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, z důvodu
podjatosti.
Dáno hlasovat pro záměr prodeje:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: MUDr. Mareš, MUDr. Kučera, Mgr. Kučera, MUDr.
Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Ing. Netrval;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 422/18, o výměře 200 m2v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej pozemku p.č. 27 v k.ú. Kříženec.
Účel rekreace, zakonzervování současného stavu zbořeniště.
Nedoporučující stanovisko úřadu ÚP. Součást nadregionálního biokoridoru ÚSES v území
ohroženém zvláštní povodní Regent, v aktivní zóně záplavy Kosí potok, bydlení a pobytová
rekreace nejsou přípustné.
V současné době pronájem pro práci s dětmi.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č.st. 27 v k.ú. Kříženec.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č.st. 27 v k.ú. Kříženec.
Jiří Starý, nar. 16. 05. 1958, Lázně Kynžvart, Krátká 361 žádá o prodej pozemku p.č. 252/35,
zahrada, výměra 295 m2 .
Byl nájem, po převodu vlastnictví chaty nájem není.
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RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 252/35, zahrada, výměra 295
m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Ing. Nutil: Okomentoval průběh digitalizace katastrální mapy v k.ú. Zliv nad Mží. Některé nové
hranice pozemků byly katastrálním úřadem stanoveny podle nás poměrně nelogicky.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 252/35, zahrada, výměra 295 m2
v k.ú. Zliv nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej pozemku p.č. 227/33, zahrada, výměra 132m2.
Není nájem.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 227/33, zahrada, výměra 132 m2
v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 227/33, zahrada, výměra 132 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 252/20, ostatní plocha, výměra 63 m2.
Není nájem.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 252/20, ostatní plocha, výměra 63
m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius. Mgr. Postl.
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ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 252/20, ostatní plocha, výměra 63 m2 v k.ú.
Zliv nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 252/26, zahrada, výměra 187 m2, p.č.
252/27, zahrada, výměra 144 m2 a p.č. 252/29, zahrada, výměra 23 m2.
Je nájem.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 252/26, zahrada, výměra 187 m 2,
p.č. 252/27, zahrada, výměra 144 m2 a p.č. 252/29, zahrada, výměra 23 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 252/26, zahrada, výměra 187 m2, p.č. 252/27,
zahrada, výměra 144 m2 a p.č. 252/29, zahrada, výměra 23 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 252/24, zahrada, výměra 385 m2..
Je nájem.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 252/24, zahrada, výměra 385 m 2
v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 252/24, zahrada, výměra 385 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 246/3, zahrada, výměra 66 m2.
Není nájem, je čerstvým majitelem chaty.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 246/3, zahrada, výměra 66 m2
v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
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nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 246/3, zahrada, výměra 66 m2 v k.ú. Zliv nad
Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej pozemku p.č. 1318/7, zahrada, výměra 32 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1318/7, zahrada, výměra 32 m 2
v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1318/7, zahrada, výměra 32 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č 246/1, trvalý travní porost, výměra 54 m2 a
p.č 246/4, zahrada, výměra 197 m2v k.ú. Zliv nad Mží.
Není nájem, nový vlastník.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 246/4, zahrada, výměra 197 m 2
v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius. Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 246/4, zahrada, výměra 197 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 246/1, trvalý travní porost,
výměra 54 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
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nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
nehlasoval 1: RSDr. Švarcbek.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 246/1, trvalý travní porost, výměra
54 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 227/32, zahrada, výměra 116 m2, p.č.
227/27, zahrada, výměra 176 m2, p.č. 232/12, zahrada, výměra 55 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Není nájem.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p.č. 227/32, zahrada, výměra 116 m 2,
p.č. 232/12, zahrada, výměra 55 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, , Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 227/32, zahrada, výměra 116 m2, p.č. 232/12,
zahrada, výměra 55 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje p.č. 227/27, zahrada, výměra 176 m 2 v k.ú.
Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje p.č. 227/27, zahrada, výměra 176 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej pozemku p.č. 226/8, ost. plocha, jiná plocha, výměra 23
m2 k.ú. Zliv nad Mží.
RMP doporučuje ZMP nechválit záměr prodeje pozemku p.č. 226/8, ost. plocha jiná plocha,
výměra 23 m2 k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
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nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius. Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 226/8, ost. plocha jiná plocha,
výměra 23 m2 k.ú. Zliv nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p.č. 227/47, zahrada, výměra 494 m2 v k.ú. Zliv
nad Mží.
Stačil by nájem.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 227/47, zahrada, výměra 494
m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera, MUDr.
Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: MUDr. Kučera, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 227/47, zahrada, výměra 494 m2
v k.ú. Zliv nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p.č. 370/15 o výměře 38 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
Účel vjezd na pozemek p.č. 370/10.
Pozemek p.č. 370/10 byl prodáván městem bez části 370/15 protože je v ní uložena veřejná
kanalizace.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 370/15 o výměře 38 m2
v k.ú. Pavlovice nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 370/15 o výměře 38 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p.č. 369/12, trvalý travní porost o výměře
397 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
ÚP zeleň ostatní.
Žadatel má pronajatu část z předmětu žádosti.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad
Mží vymezenou nájemní smlouvou.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad Mží
vymezenou nájemní smlouvou.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p.č. 369/12, trvalý travní porost o ploše
dle přiloženého plánku v k.ú. Pavlovice nad Mží.
ÚP zeleň ostatní.
Žadatel má pronajatu část z předmětu žádosti.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad
Mží vymezenou nájemní smlouvou.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad Mží
vymezenou nájemní smlouvou.

D)

Záměr směny

V rámci akce inženýrské sítě rodinné domy Tylova je předkládán návrh na směnu pozemků
podle geometrického plánu č. 2408-83/2020 ze dne 24. 06. 2020.
Městu Planá má náležet:
část pozemku p.č. 304/1 označená GP p.č. 304/13 o výměře 1311 m2, p.č. 304/14 o výměře
264 m2.
Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 37901 Třeboň - Třeboň II:
část pozemku p.č. 3602/5, 304/5, 3507/43, 3507/5 3528/1 označená GP p.č. 2329 o výměře
2077 m2, vše v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr směny pozemků v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dle
GP č. 2408-83/2020 p.č. 304/13 o výměře 1311 m2, p.č. 304/14 o výměře 264 m2 městu Planá,
p.č. 2329 o výměře 2077 m2 Rybářství Třeboň Hld. a.s..
V pozemku p.č. 2329 jsou uloženy inženýrské sítě ve vlastnictví města Planá.
Ing.Nutil: Znamená to tedy, že stavba tělesa místní komunikace Zámecké ulice není součástí
pozemku hráze?
pí Čermáková: Ve smlouvě bude uvedeno, že pozemek se převádí bez komunikace.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 1: p. Teplík;
zdržela se 1: Ing. Ryšavá;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dle GP
č. 2408-83/2020 p.č. 304/13 o výměře 1311 m2, p.č. 304/14 o výměře 264 m2 městu Planá ,
p.č. 2329 o výměře 2077 m2 Rybářství Třeboň Hld. a.s. s věcným břemenem pro město
Planá pro uložení inženýrských sítí v pozemku p.č. 2329.

E)

Koupě

RMP dne 29.06.2020 usnesením U 159-1 doporučila ZMP schválit odkup pozemků p.č 4020
(cena podle zásad) a p.č. 3733 (cena podle znaleckého posudku) v k.ú Planá u Mariánských
Lázní z a cenu 105.000,- Kč.
MUDr. Jungr: Dojde k legalizaci vypouštění odpadních vod?
Ing. Ťupa: Povolení je pravomocné, je to legální.
Ing. Nutil: Nesouvisí to s vlastnictvím, je to legalizované.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: MUDr. Jungr;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje odkup pozemků p.č. 4020 (cena podle zásad) a p.č. 3733 (cena podle
znaleckého posudku) v k.ú Planá u Mariánských Lázní z a cenu 105.000,- Kč.

F)

Různé

SPÚ žádá o projednání změny obecní hranice v rámci KoPÚ Kočov mezi k.ú. Vítovice u
Pavlovic a Kočov.
Změna spočívá v převedení pozemku p.č. 553/2 o výměře 17.453 m2 v k.ú. Vítovice u Pavlovic
do Kočova a nově navržené parcely p.č. 718 v k.ú. Kočov do Vítovic u Pavlovic o výměře
17.453 m2 a nově navržená hranice je posunuta severním směrem a na druhou stranu silnice
I/21.
Nový pozemek je navržen vlastníkovi, jemuž navazují pozemky v k.ú.Vítovice u Pavlovic.
Nově navržená hranice je posunuta na skutečný zaměřený stav v terénu (les) a je řešena tak, že
výměry katastrálních území jsou stejné.
Zároveň žádá o schválení návrhu dohody o změně obecní hranice
RMP doporučuje ZMP schválit změnu katastrální/ obecní hranice mezi k.ú. Vítovice u
Pavlovic a k.ú. Kočov dle předložených dokladů, která bude provedena v rámci KoPÚ Kočov.
RMP doporučuje ZMP schválit návrh dohody o změně obecní hranice mezi k.ú. Vítovice u
Pavlovic, obec Planá a k.ú. Kočov, obec Kočov a pověřit starostku jejím podpisem.
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Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje změnu katastrální/obecní hranice mezi k.ú. Vítovice u Pavlovic a k.ú.
Kočov dle předložených dokladů, která bude provedena v rámci KoPÚ Kočov a dále
schvaluje návrh dohody o změně obecní hranice mezi k.ú. Vítovice u Pavlovic, obec Planá
a k.ú. Kočov, obec Kočov a pověřuje starostku jejím podpisem.
Dne 11. 12. 2019 usnesením U 32 -11 ZMP schválilo koupi dvou částí pozemku p.č. 1575 o
celkové výměře 336 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
Projednávaná výměra byla stanovena podle žádosti zpracované v souladu s pracovní verzí GP.
Následně byl doložen GP potvrzený Katastrálním úřadem v Tachově, podle kterého se výměry
liší.
Správně se jedná o části pozemku p.č 1575 označené GP č. 2392-371/2019 p.č. 1575/6 o
výměře 4 m2 a p.č. 1575/7 o výměře 410 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
RMP doporučuje ZMP revokovat usnesení U 32-11 ze dne 11. 12. 2019.
Bc. Veselý hlásí svou podjatost v tomto hlasování, dáno hlasovat o podjatosti pana Bc.
Veselého:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Bc. Veselý;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje vyloučení Bc. Jana Veselého z hlasování o revokování usnesení U 32-11 ze
dne 11.12.2019 a o schválení koupi části pozemku p.č 1575 označené GP č. 2392-371/2019
p.č. 1575/6 o výměře 4 m2 a p.č. 1575/7 o výměře 410 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
za cenu 200,-Kč/m2 ( 82.800,-), z důvodu podjatosti.
RMP doporučuje ZMP schválit koupi části pozemku p.č 1575 označené GP č. 2392371/2019 p.č. 1575/6 o výměře 4 m2 a p.č. 1575/7 o výměře 410 m2 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní za cenu 200,-Kč/m2..
Dáno hlasovat pro obě usnesení en bloc:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Bc. Veselý;
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nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje revokaci usnesení U 32-11 ze dne 11.12.2019.
ZMP schvaluje koupi části pozemku p.č 1575 označené GP č. 2392-371/2019 p.č. 1575/6
o výměře 4 m2 a p.č. 1575/7 o výměře 410 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní za cenu
200,-Kč/m2 ( 82.800,-)
Dne 29.04.2020 usnesením U 39-10 ZMP schválilo 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,- ANONYMIZOVÁNO .
Při psaní kupní smlouvy byla zjištěna chyba v psaní kupní ceny, správně je 8.305,- včetně DPH.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje revokaci usnesení U39-10 ze dne 29. 04. 2020.
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 8.305,-Kč ANONYMIZOVÁNO.
9. Žádost o prodloužení doby splatnosti směnky
Bod komentuje Mgr. Němečková: Splatnost směnky podepsané
dne 31.05.2017
ANONYMIZOVÁNO v souvislosti s prodejem pozemku pro stavbu rodinného domu byla
1.4.2020. Dne 16.7.2020 byl ANONYMIZOVÁNO vyzván k zaplacení. Dne 20.7.2020
požádal ANONYMIZOVÁNO písemně o změnu podmínek dokončení stavby. Usnesením U
163/5, RMP doporučila ZMP nevyhovět žádosti ANONYMIZOVÁNO.
Dne 27.07.2020 byla doručena žádost o prodloužení platnosti směnky do 31.10.2020
s odkazem na zákon 177/2020 Sb.,
RMP doporučila ZMP neschválit prodloužení doby platnosti směnky vystavené dne
31.05.2017 ANONYMIZOVÁNO do 31.10.2020 s odkazem na zákon 177/2020 Sb..
p. Teplík: Jaký byl důvod neprodloužit směnku? Snažil bych se najít nějaké řešení, vzhledem
k problémům se stavební firmou.
Mgr. Němečková: Směnku uzavíralo více lidí, z mého osobního pohledu by to byl precedens.
pí Čermáková: Občané ve Smetanově ul. požádali o splátkový kalendář, ale ZMP nakonec také
neschválilo. Občané pak zaplatili dříve, než došlo ke splatnosti směnky.
Mgr. Němečková: Věc jsem konzultovala s právníky. Bohužel tady nebylo jednáno před
splatností směnky, ale až mnoho měsíců poté. Se směnkou se nakládá jinak než s nějakou
půjčkou. Směnka byla splatná na konci března, tzn. že coronavirová krize zasáhla pouze
částečně.
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p. Teplík: Navrhuji, aby bylo ještě jednáno ve smyslu prodloužení splatnosti směnky.
Mgr. Němečková: To není možné. Může se vyměnit směnka za jinou s jinou splatností. Jinak
to nelze.
Mgr. Pelán: Prosím o přestávku a pan Teplík si může zformulovat správné znění návrhu.
Vyhlášena přestávka 19:00 hodin.
Pokračováno v jednání v 19:10 hodin.
p. Chojna: Chtěl bych požádat o stažení projednání tohoto bodu.
MUDr. Kučera: Navrhuji přiklonit se k variantě a stáhnout tento bod z dnešního jednání a
projednat na dalším jednání ZMP.
p. Teplík. Stahuji svůj původní návrh.
MUDr. Kučera: Je třeba o tom hlasovat.
MUDr. Jungr: K jakému datu byla směnka splatná? Budou přeci nabíhat další sankce.
Mgr. Němečková: Když neuděláme nic, bude se počítat prodlení od data, kdy byl pan
ANONYMIZOVÁNO vyzván ke splatnosti. Pokud se domluvíme na výměně směnky a
schválíme to jako ZMP, je to další možnost. Došlo k nedorozumění v podání pana
ANONYMIZOVÁNO. Budeme to muset opět projednat s právníky.
Ing. Nutil: Já dávám hlasovat o návrhu pana MUDr. Kučery.
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius. Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo o změně programu tohoto jednání, a to tak, že bude vypuštěn bod 9.
10. Destinační management Český les
Tento bok komentuje Mgr. Němečková: Byla nám doručena žádost Destinační společnosti
Český les, z. s. o členství města Planá ve Spolku. Vstup do Spolku nenese žádné finanční nároky
– viz příloha.
RMP doporučuje ZMP schválit členství města Planá v Destinační společnosti Český les, z.s.
Ing. Ryšavá: Jsme již členy ve spolcích s podobnou náplní, např. GeoLoci nebo MAS.
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Mgr. Němečková: Dle mého názoru jsou náplně jiné, nechávám na zvážení, jestli máte návrh
z něčeho vystoupit. V tomto případě tu nejsou žádné finanční náklady, je tu pouze nárok na náš
čas.
Dále bez dotazu a připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera,
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 2: p. Teplík, Ing. Ryšavá;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje členství města Planá v Destinační společnosti Česky les, z.s.
11. Petice
Tento bod komentuje Mgr. Němečková: dne 28. 8. 2020 obdrželo město Planá petici „Stop
termické depolymerizaci plastů v Plané“ vyjadřující nesouhlas s umístěním linky na termickou
depolymerizaci plastů v katastru města Planá (Kyjovská ul.).
Tuto petici podepsalo 1011 občanů fyzicky a 178 elektronicky.
Vzhledem k tomu, že o jejím umístění nebude rozhodovat ani město Planá ani žádný odbor MÚ
v Plané, byla dle § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., zákona o právu petičním postoupena dne 1.
9. 2020 příslušnému správnímu orgánu, kterým je podle §13 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu Městský úřad Tachov odbor výstavby a územního
plánování.
Dne 4. 9. 2020 byla MÚ v Tachově petice vrácena.
V současné době je záměr na základě závěrů zjišťovacího řízení posuzován podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Po jeho dokončení bude mít město i jednotlivci možnost
uplatnit své námitky a připomínky. Stejně tak i v případě stavebního řízení bude město
účastníkem s možností uplatnit námitky.
Ing. Nutil: Řídíme se jednak petičním zákonem, a dále naší vnitřní směrnicí. RMP k tomu žádné
usnesení nedoporučuje.
Ing. Nutil přečetl odstavec petičního zákona.
pí Hastíková: Mohu znát ty důvody, proč vám petice byla vrácena?
Ing. Nutil přečetl dopis od OVÚP MěÚ v Tachově. Když jsem se ptal pana starosty Tachova,
řekl mi, že o tom ani nic neví, bylo to rozhodnuto státní správou.
Ing. Ryšavá: Přišel otevřený dopis pana Krištofa, ten je zveřejněn na webových stránkách. Není
dán žádný prostor pro protistranu, nemáme možnost reagovat v Plánském měsíčníku, ani nikde
jinde. Pan Krištof má na svých stránkách propagační video Plast EURO, linka není žádným
způsobem odzkoušena. V ČR linka není ani jedna. Ta, o které mluví pan Krištof, není ani ve
světě vyzkoušena. Máme argumenty od odborníků, kteří jsou proti. Chtěli bychom vést diskusi
za účasti odborníků, na koupališti dne 8.10. Pan Krištof nemá zájem s námi jednat, pokud však
přijde, budeme rádi.
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Mgr. Němečková: Byl někdy odmítnut Plánským měsíčníkem váš článek, co vám bylo
odmítnuto? Nebo někomu z vaší strany.
Ing. Ryšavá neodpověděla, pouze ukázala na paní Hastíkovou.
pí Hastíková: Dříve byla vždy požádána protistrana, aby se vyjádřila k nějakému článku v tom
samém čísle.
MUDr. Jungr: Mícháme dvě věci dohromady, mícháme petici a ekologické dopady. Občané
mají právo se vyjádřit, ale musí vědět k čemu a musí se jednat přímo s tím zpracovatelem na
MŽP. Poklady, které jsou předloženy na MŽP, jsou zpracovány nekvalifikovanou osobou. EIA
již probíhá, avšak nemám informaci, jestli se bude projednávat jako malá nebo velká EIA.
K petici se stavím kladně, ale je nutné vědět s kým jednat, a to by mělo být MŽP. Měly by být
vyslyšeny autority.
Mgr. Němečková: Je potřeba to narovnat. Zjišťovací řízení je řízení, jak chceme postupovat
dál. Zda chceme posoudit projekt podle zákona tedy EIU. Už v březnu jsme odpověděli, že
chceme postupovat podle zákona. Na portálu CENIA je uvedeno, že velká EIA probíhá,
zveřejňovala jsem to, posílala jsem to i zástupcům petičního výboru, ti to vědí už od dubna.
EIA ale může trvat několik měsíců, či let. Až bude hotová velká EIA, pak se můžeme vyjádřit,
cítím, že je potřeba se vyjádřit, a určitě se vyjádříme, ale musíme mít relevantní podklady. Už
jsem to řekla několikrát. Leží zde tato pozvánka, kde uvádíte, že investor odmítl. Kde jste na to
přišli? Mluvili jste s ním? Jak jste ho pozvali?
Ing. Ryšavá: Je to písemně v jeho otevřeném dopisu. Vy to vidíte obráceně. Já se ho přeci
nemusím ptát. Já na jeho stránkách vidím všechno. Je to stejné, jako bylo ve Šternberku. My
jsme panu Krištofovi poslali e-mail.
Mgr. Němečková: Paní Ryšavá, vy ale lžete, já jsem s panem Krištofem pět minut před
jednáním ZMP mluvila, on mi řekl, že žádný e-mail nedostal, jel domů se podívat do počítače.
Žádný e-mail nedostal. Manipulujete s lidmi.
Ing. Nutil: Potřebuji nějaký návrh na usnesení.
Mgr. Pelán: Mám návrh na usnesení: ZMP - bereme na vědomí.
ZMP bere na vědomí informaci o doručení petice „ Stop termické depolymerizaci plastů
v Plané“.
12. Připomínky a náměty členů zastupitelstva
Ing. Nutil: Schválili jsme v roce 2017 podání žádosti z IROPU na rekonstrukci požární
zbrojnice, dotace nám nebyla schválena. Proto jsme podali žádost o dotaci z GŘHZS, a poté
PK nabídl financovat půlku zbylé půlky přestavby. Minulý týden jsme dostali dopis z MMR,
kde nás informovali o tom, že zbyly peníze IROPU a jestli je chceme využít na financování této
rekonstrukce. Museli bychom však podat žádost znovu, a proto je nutné odsouhlasit a
odhlasovat. Nedokáži říct více, kolik bychom dostali. Musíme poslat podklady a žádost odeslat
do 30 dnů. Já bych však již dnes hlasoval o usnesení.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo vydat souhlas k podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy a
přístavba zázemí u hasičské zbrojnice Planá“ z 36. výzvy IROP.
Ing. Ryšavá: Chtěla bych podat žádost ZMP, abychom mohli ukončit kontrolu rekonstrukce
hasičské zbrojnice bez doložení dotace od kraje.
Mgr. Němečková: O tom přeci nemusíme hlasovat, to můžete předložit a ukončit kdykoli.
MUDr. Mareš: Mám to pochopit tak, že pak doložíte další zprávu? Jakou to bude mít
vypovídající hodnotu?
Ing. Ryšavá: Chceme informovat ZMP o závadách na stavbě, nějaké věci nejsou dodělané,
myslíme, že už je čas ZMP informovat, aby nedocházelo k prodlení.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera
Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 3: pí Duchková, p. Antropius, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje ukončení kontroly KV akce přestavba hasičské zbrojnice, a to ještě před
vyúčtováním dotace z Plzeňského kraje.
p. Teplík: Máme zprávu o auditu o hospodaření za rok 2019?
Mgr. Němečková: Zprávu auditora stále nemáme, nemá ji ani Tachov, Bor. Neustále
komunikujeme s MF, PK. Je bohužel díra v zákoně. Město neudělalo nic špatně, zasmluvnilo
si auditorkou firmu, ta nějakou dobu ještě pracovala. MF bude podávat návrh na změnu zákona,
nebudeme nijak sankcionováni. My chceme reagovat tím, že zveřejníme závěrečný účet a
rovněž s tím, že nemáme audit a předložíme vám jej znovu na příštím jednání.
Ing. Nutil: Oslovili jsme MF ČR i MV ČR, bohužel nikdo nám zatím nepomohl. Je naším
velkým štěstím, že je v tom i Tachov i jiná města.
p. Teplík: Jak je to s reklamou na prodejní akce, např. na lampách, na můstku. Je to legální?
Mgr. Němečková: Máme vyhlášku o záboru místa, máme pravidla na reklamu na veřejném
osvětlení. Musel byste říct konkrétní místo.
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p. Teplík: Na můstku u Penny na zábradlí je reklama.
Ing. Nutil: Pokud není legální, bude odstraněna. Musí o tom vědět OSMI a schválit RMP.
Dělám si poznámku, aby nelegální reklama byla odstraněna.
p. Teplík: V posledním zápisu se udělala chyba. Dohadovali jsme se, že se udělá šetření.
Neprošel návrh p. Antropiuse. Poslední návrh dával MUDr. Jungr a Mgr. Němečková pouze
doplnila. V zápise je napsáno, že je hlasováno pouze o návrhu Mgr. Němečkové.
Mgr. Němečková: Jednalo se o společný návrh, MUDr. Jungr jej předložil a já jsem jej
doformulovala, v předchozím textu to uvedeno je.
MUDr. Jungr: Já s tím nemám problém. Došlo ke společnému zformulování, nevadí mi, že tam
nejsem uveden.
Ing. Nutil: Citoval ze zápisu, opravdu by tam mělo být uvedeno, že se hlasuje i o návrhu MUDr.
Jungra. Beru si to osobně, protože jsem byl ověřovatelem, jestli chceš, opravíme to.
p. Teplík: Netrvám však na opravě zápisu.
Bc. Veselý: V Tepelské ulici zasahují stromy do silnice u křížení za poliklinikou. Prosím o
nápravu. Zužuje to profil vozovky a je to nepřehledné.
Ing. Nutil: Silnice i stromy jsou SÚS. Vedoucí SO může dát podnět na SÚS. Řezy se musejí
dělat pravidelně, budou upozorněni.
Bc. Veselý: Skatepark, jsou tam závady.
Ing. Nutil: Zrovna dnes jsem psal firmě. Je to už sedm let staré. Poslal jsem firmě fotografie a
požádal jsem o návrh na opravu, je to podobné jako rekonstrukce mola v parku. Určitě se o tom
budeme bavit dále při rozpočtu.
Mgr. Pelán: Není potřeba zakázat vstup, nevím, kdo to posoudí?
Ing. Nutil: Každý rok, ke konci roku nám firma provádí kontroly a z té to vyplyne. Stav se
výrazně zhoršil. Jestli firma přijde během měsíce, zatím bych nedělal ukvapené závěry.
Mgr. Coufalová: Firma se ozývá sama, určitě to bude v měsíci listopadu.
p Teplík: Kdo má na starosti termíny pronájmu kina? Paní Tomášková mne odkázala na pí
ANONYMIZOVÁNO.
Mgr. Tomášková: Omlouvám se, měla jsem vás odkázat na paní ANONYMIZOVÁNO
okamžitě, neměla jsem na vás v momentě, kdy jste přišel, čas.
p. Teplík: Paní ANONYMIZOVÁNO je zaměstnaná u města?
Mgr. Coufalová: Ano, paní ANONYMIZOVÁNO je zaměstnancem města na dohodu.
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MUDr. Jungr: Jak budou probíhat odběry a kontroly dle zadaného úkonu o měření? Můj dotaz
směřuje právě k oblasti severu, ta však není energeticky připojená. Síť měření by se měla
rozšířit.
Mgr. Němečková: Je to závislé na elektřině, je nějaký měřící plán, určitě se bude opakovat.
Toto auto je jediné v republice, nic jiného neexistuje, toto měření nás bude stát 115. tis. Kč.
Bereme to tak, abychom mohli do budoucna porovnávat stávající stav a v případě, že by zde
byla linka, následný.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, ukončil jednání ve 20:05 hodin a poděkoval přítomným za hladký
průběh jednání.
Ověřovatelé:




Mgr. Jiří Kučera, v.r.
Bc. Jan Veselý, v.r.
Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka

Dne 16. 9. 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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