Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 08.09.2021

U 68 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. program 21. jednání ZMP;
2. ověřovatele zápisu Ing. Pavla Nutila a Jana Teplíka;
3. V. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů 123 258,00 tis. Kč
a výdajů ve výši 161 657,00 tis. Kč;
4. prodej části pozemku p. č. 1417, výměra 2.430 m2 v k. ú. Týnec u Plané manželům
ANONYMIZOVÁNO za cenu 174.960,- Kč;
5. prodej části pozemku p. č. 1417, výměra 1.766 m2 v k. ú. Týnec u Plané manželům
ANONYMIZOVÁNO za cenu 550.992,- Kč;
6. prodej části pozemku p. č. 1417, výměra 1.811 m2 v k. ú. Týnec u Plané manželům
ANONYMIZOVÁNO za cenu 565.032,- Kč;
7. záměr prodeje části pozemku p. č. 368/1 v k. ú. Pavlovice nad Mží o přibližné výměře
570 m2 za účelem výstavby rekreačního objektu;
8. záměr prodeje části pozemku p. č. 1231/1 v k. ú. Otín u Plané o přibližné výměře 80
m2;
9. záměr prodeje části pozemku p. č. 1581/1 v k. ú. Kříženec o přibližné výměře 120 m2;
10. záměr prodeje pozemku p. č. 227/46, zahrada, výměra 155 m2 v k. ú. Zliv nad Mží;
11. záměr prodeje pozemku st. č. 109, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 21 m2 v k. ú.
Zliv nad Mží;
12. záměr směny s případným doplatkem části pozemku p. č. 1231/2 ve vlastnictví města
v oplocení žadatele za část pozemku p. č. 1288 ve vlastnictví žadatele mimo oplocení
žadatele v k. ú. Otín u Plané;
13. záměr prodeje části pozemku p. č. 369/12 v k. ú. Pavlovice nad Mží o přibližné výměře
400 m2;
14. záměr prodeje části pozemku p. č. 252/35 v k. ú. Zliv nad Mží o výměře 59 m2;
15. aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Planá;
16. plán kontrol Finančního výboru na období září – prosinec 2021;
17. opakovanou volbu přísedících u OS v Tachově pí Marcely Brabcové a pí Vlasty
Cibulkové.
U 69 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

připomínky občanů;
zprávu starostky o práci Rady města Planá;
informace o plnění uložených úkolů;
kontrolu Kontrolního výboru č. 9/2021 – II. část;
výsledky společné kontroly Finančního a Kontrolního výboru č. 10;
vyjádření FV k nové vyhlášce o poplatku za komunální odpad.

U 70 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. revokovat usnesení č. 67/2 z 23.06.2021;
2. zařadit do změny č. 2 ÚP plochu pro zřízení zdravotnického zařízení (změny využití na
OV – občanská vybavenost);
3. zařadit do změny č. 2 ÚP prostor pro okružní křižovatku v Zámecké ulici;
4. zařadit do změny č. 2 ÚP žádost ANONYMIZOVÁNO o změnu zařazení pozemků,
které spadají do zóny průmyslové, na plochy smíšené obytné – venkovské, vyjma
pozemku p. p. č. 1849/7;
5. udělit souhlas s bezúplatným převodem pozemků p. č. 550/12, 14, 15 a p. č. 565/2
v k. ú. Vížka a pozemků p. č. 762/2, 1635 a p. č. 33/15 v k. ú. Týnec u Plané;
6. neschválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p. č. 23/2 v k. ú. Vítovice
u Pavlovic;
7. neschválit koupi pozemků p. č. 3570/46 a 3570/47 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní,
trvá na žádosti o bezúplatný převod.
U 71 – Zastupitelstvo ukládá:
1. radě města připravit podmínky participativního rozpočtu pro rok 2022;
2. radě města připravit prodej pozemků v lokalitě P 13 formou aukce.

Ověřovatelé:
Ing. Pavel Nutil, v. r.
Jan Teplík, v. r.
Mgr. Martina Němečková, starostka, v. r.

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení ZMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů tak, jak ukládá nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění.

