Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 20. ledna 2021 od 17.00 hodin
v Kiněnekině v Plané
Přítomni: dle prezenční listiny
V 17.00 hodin přivítala starostka Mgr. Martina Němečková členy a hosty. Před zahájením
jednání byla předána ocenění: „Cena města Planá“ pánům Josefu Staňkovi a Františku
Šilhavému. In memoriam převzaly cenu dcery Jaromíra „Felixe“ Bureše. Paní Alena Mrovcová
se pro nemoc omluvila. Paní starostka spolu s panem místostarostou všem poděkovala za jejich
činy, které měly přínos pro město. Následně zahájila 17. zasedání Zastupitelstva města Planá a
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 zasedání
je přítomno 11 členů zastupitelstva, omluven z jednání je Mgr. Ota Postl, Bc. Jan Veselý
a Miloslav Antropius. Dále není přítomen MUDr. Václav Jungr. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné, a může pokračovat v dalším programu jednání.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Nejprve bylo přistoupeno k volbě ověřovatelů: ověřovateli zápisu byli navrženi MUDr. Jaromil
Mareš a Ing. Helena Ryšavá.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, Mgr. Kučera,
Mgr. Pelán, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, MUDr. Mareš;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Jaromila Mareše a Ing. Helenu Ryšavou.
Program jednání je účastníkům znám z pozvánky, která byla zastupitelům zaslána
prostřednictvím e-mailové pošty. Podklady pro jednání byly v řádném termínu vyvěšeny
k prostudování na webových stránkách města, přístupných všem zastupitelům.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Diskuse
Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Podpora podnikatelům
I. rozpočtová opatření
Uložení finančních prostředků města
Podání žádosti o dotaci na MMR

8) Majetkové záležitosti
9) Schválení zprávy auditora
10) Zpráva z kontroly Finančního výboru
11) Náměty a připomínky zastupitelů
Přihlásil se pan Teplík s tím, že bude navrhovat doplnění výboru FV v bodě 10. Nyní nemá
k programu námitky.
Dále bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Mgr. Kučera;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje program 17. jednání ZMP.
Ing. Nutil dále konstatoval, že zápis z 16. zasedání ZMP ze dne 9. 12. 2020 řádně ověřili pánové
Ing. Martin Netrval a MUDr. Václav Jungr. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu
vzneseny připomínky.
Přistoupeno k jednotlivým bodům dnešního jednání:
2. Diskuse občanů
Ing. Nutil vyzval občany k obecné diskusi s tím, že pro tuto je stanovena maximální doba 30
minut. Konstatoval, že občané mohou, mimo jiné, vést diskusi k bodům programu, avšak vždy
až při jejich projednávání.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Paní starostka podala podrobnou zprávu o práci RMP a vyzvala přítomné k případným
dotazům.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Paní tajemnice informovala ZMP o plnění uložených úkolů: Na minulém ZMP nebyly uloženy
žádné úkoly usnesením. Jediný úkol, mimo usnesení, byl pro pana místostarostu, a to ohledně
komunikace do Karoliny Doliny a možnostech její opravy. Pan místostarosta oslovil starostu
obce Brod nad Tichou, ten zatím odpověď nezaslal.
Dále bez dotazu.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
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4. Podpora podnikatelům
Tento bod vede a komentuje Ing. Nutil: Protože řadu podnikatelů současné, již dlouhodobé,
nucené uzavření provozoven staví do velice obtížné situace, navrhuje rada města podpořit tyto
podnikatele – fyzické osoby - darem v max. výši 10.000 Kč. Tato jednorázová podpora by byla
výrazem ocenění významu podnikatelského sektoru v Plané. Rada doporučuje schválit výzvu
dle návrhu předloženého v podkladových materiálech. Obdobnou podporu má více měst, já
jsem se inspiroval městem Žatec.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje podmínky Výzvy k poskytnutí finančního daru podnikatelům jako
podporu v souvislosti s epidemií COVID 19. Celková výše čerpání této podpory bude
maximálně 300 000 Kč.
5. I. rozpočtová opatření
Ing. Nutil i Mgr. Němečková obsáhle komentují jednotlivé body rozpočtových opatření.
p. Teplík: Zdá se mi ta částka na osvětlení lávky moc, je nějaký plánek?
Mgr. Němečková: Samozřejmě je vypracovaný projekt. Pan Antropius psal všem zastupitelům,
chtěl vidět výběrové řízení na tuto lávku. Já jsem mu podklady připravila, on přišel na úřad,
nahlédl a z dnešního jednání se omluvil. Nemůžeme všechna výběrová řízení zasílat všem
zastupitelům. Je to velký projekt, mnoho projektantů to ani nechtělo dělat, bylo k tomu potřeba
mnoho vyjádření. Největší položkou jsou svítidla. Je to komunikace nad další komunikací, musí
to splňovat bezpečností opatření.
p. Teplík: Já osobně bych tuto lávku více neosvětloval. Sám tam chodím.
Ing. Nutil: Již jednou jsme osvětlení lávky odhlasovali, tato diskuze je dnes zbytečná.
Mgr. Němečková: Je to na opakované žádosti občanů i zastupitelů. To jsme si nevymysleli
my dva.
Bez dalších připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
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ZMP schvaluje I. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů
120 000,00 tis. Kč a výdajů ve výši 155 685,00 tis Kč.
6. Uložení finančních prostředků města
Mgr. Němečková obsáhle komentuje tento bod: Zástupci společnosti Clear Investment, s.r.o.
informovali RMP o fungování a aktivitách fondu, o obcích, které mají ve fondu rovněž vložené
finanční prostředky a o dalších finančních produktech apod. Návrh na založení termínovaného
vkladu ve výši 20 mil Kč u J&T Bank, z čehož 10 mil. Kč bude použito ze zrušeného spořicího
účtu a přidáno 10 mil. Kč. Na investičním fondu Czech real Investment navýšit z 15 mil. Kč na
35 mil. Kč. Důvodem zrušení spořicího účtu je pokles výnosu z 1,4% na 0,8%. Termínovaný
vklad je na 1 rok s výnosem 1,4%. Investiční fond má nulovou garanci a výnos až 3%.
RMP doporučuje ZMP schválit uložení dalších finančních prostředků na termínovaný vklad ve
výši 20 mil. Kč u J&T Bank, z čehož 10 mil. Kč bude použito ze zrušeného spořicího účtu a
přidáno 10 mil. Kč. Na investičním fondu Czech Real Eastate Investment Fund navýšit z 15
mil. Kč na 35 mil. Kč.
Doplňuje Ing. Ťupová.
Ing. Ryšavá: Chci se zeptat, proč investujeme do fondu a neinvestujeme do města? Garance
fondů není 100%.
Mgr. Němečková: Nejsem si jista, na co se mně ptáte? Čemu říkáte investovat do města?
Ing. Ryšavá: Schválili jsme rozpočet, který jsme nevyčerpali.
Mgr. Němečková: To jsme tady vysvětlovali několikrát. Jde o to, že některé investiční práce
nejsou hotové. Děláme to tak schválně, abychom mohli rozjet více akcí, a některé se prostě
nepodaří dokončit. Pokud schvalujeme investice, právě vy osobně pro ně nezvedáte ruku.
Ing. Ryšavá: Jedná se o nejnižší investiční výdaje za poslední čtyři roky.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 8 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
zdržel se 1: p. Teplík;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje uložení dalších finančních prostředků na termínovaný vklad ve výši 20
mil. Kč u J&T Bank, z čehož 10 mil. Kč bude použito ze zrušeného spořicího účtu a
přidáno 10 mil. Kč. Na investičním fondu Czech Real Eastate Investment Fund navýšit
z 15 mil. Kč na 35 mil. Kč.
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7. Podání žádosti o dotaci na MMR
Ing. Nutil komentuje: V letošním roce opět otevřen program Podpora rozvoje regionu,
podprogram 117 D 8220 – Podpora obcí s 3 0001-10 000 obyvateli, DT 117 D 8220 E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Chtěli jsme podat žádost o dotaci na investiční akce: jak výměnu oken v ZŠ, tak
i rekonstrukci MŠ Havlíčkova. Bohužel to nejde, a proto jsme se rozhodli k podání žádosti
pouze na rekonstrukci MŠ Havlíčkova. Rádi bychom do tohoto programu podali žádost na
stavební úpravy interiéru MŠ Havlíčkova. Minimální dotace je od 500. tis do 20. mil. Kč. My
bychom žádali o sumu do 14,5 mil. Kč, podpora činí 70%.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy interiéru MŠ Havlíčkova
449, Planá do programu MMR, Podpora rozvoje regionů 2021, 117D8220 - Podpora obcí
s 3 001 - 10 000 obyvateli, DT 117D8220E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
8. Majetkové záležitosti
Vedoucí správního odboru, Eva Čermáková předkládá a komentuje tyto správní
a majetkoprávní záležitosti:
Odešel Mgr. Jiří Kučera v 17:41 hod.

A) Prodej
1)
pozemek p.č. 1318/8, zahrada, výměra 39 m2 v k. ú. Zliv nad Mží.
Pozemek vzniklý novým zaměřováním hranic.
ÚP území smíšené venkovské.
Záměr prodeje schválen dne 9.12.2020.
Záměr prodeje zveřejněn dne 16.12.2020.
Cena 4.719,- Kč vč. DPH.
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomno 5: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr, Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 1318/8, zahrada, výměra 39 m2 v k. ú. Zliv nad Mží
ANONYMIZOVÁNO za cenu 4.719,- Kč.
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Vrátil se Mgr. Jiří Kučera v 17: 43 hod.
2)
pozemky p.č. 252/17, zahrada, výměra 19 m2 a p.č. 252/18, zahrada, výměra 64 m2
v k. ú. Zliv nad Mží.
Území pro individuální rekreaci.
Pozemek vzniklý novým zaměřováním hranic.
Záměr prodeje schválen dne 9.12.2020
Záměr prodeje zveřejněn dne 16.12.2020
Cena 10.043,- Kč vč. DPH
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje prodej pozemků p.č. 252/17, zahrada, výměra 19 m2 a p.č. 252/18,
zahrada, výměra 64 m2 v k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO za cenu 10.043,- Kč.
3)
část pozemku p.č. 1317/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označená GP č. 141408/2020 p.č. 1317/8, o výměře 99 m2 a p.č.st. 68, výměra 44 m2, jejíž součástí je stavba
bez č.p. jiná stavba v k. ú. Týnec u Plané.
ÚP území smíšené venkovské.
Záměr prodeje schválen dne 16.09.2020.
Záměr prodeje zveřejněn dne 4.1.2021.
Cena dle znaleckého posudku 165.000,- Kč.
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Cena je bez DPH. Dle platných předpisů, prodej nepodléhá DPH. Je to potvrzené daňovou
poradkyní.
Ing. Nutil: Byl bych nerad, abychom schválili cenu a pak bychom my museli platit DPH. Je to
tak, že pan Kratochvíl zaplatí cenu 165.000,- Kč.
Ing. Ťupová, M. Bernasová sdělují, že pokud to odsouhlasila daňová poradkyně, tak je to
v pořádku.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.

6

ZMP schvaluje prodej části pozemku p.č. 1317/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
označená GP č. 141-408/2020 p.č. 1317/8, o výměře 99 m2 a p.č.st. 68, výměra 44 m2, jejíž
součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, v k. ú. Týnec u Plané ANONYMIZOVÁNO za
cenu 165.000,- Kč.
4)
část pozemku p.č. 574/1, označený GP č.2448-21/2021 p.č. 4150 o výměře 20 m2 a
p.č. 4151 o výměře 1m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
ÚP bydlení v rodinných domech.
Záměr prodeje schválen dne 9.12.2020.
Záměr prodeje zveřejněn dne 16.12.2020.
Cena 4.641,- Kč vč. DPH.
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje prodej části pozemku p.č. 574/1, označeného GP č. 2448-21/2021 p.č. 4150
o výměře 20 m2 a p.č. 4151 o výměře 1m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
ANONYMIZOVÁNO za cenu 4.641,- Kč.
5)
pozemek p.č. 39, zahrada, výměra 186 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
ÚP území smíšené obytné, centrální zóna.
Záměr prodeje adresný schválen dne 9.12.2020.
Záměr prodeje zveřejněn dne 16.12.2020.
Cena 55.800,- Kč vč. DPH.
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Pan ANONYMIZOVÁNO doložil dokumenty dokazující, že se stává vlastníkem vydražené
nemovitosti.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržela se 1: Ing. Ryšavá;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 39, výměra 186m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
ANONYMIZOVÁNO za cenu 55.800,- Kč.
Nyní bylo v programu schvalovat záměry prodeje a dáváme ke zvážení, zda o nich hlasovat,
neboť jsme dospěli k tomu, že je nutné vypracovat nové zásady na prodej pozemků. Stávající
jsou z roku 2013, mají některé chyby, které dnes vidíme, rovněž se změnil zákon o obcích, i
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náš právník doporučuje, abychom zásady měnili častěji. RMP rozhodla, že ZMP předložíme
nové zásady. Oslovili jsme znalkyni, která u několika vytipovaných pozemků stanoví výši
obvyklé ceny. To bychom pak v nových zásadách chtěli zohlednit. Návrh RMP je proto, aby se
nyní zastavily záměry prodeje, protože není fér, abychom záměry vyhlašovali, když nejsme
schopni říci zájemcům cenu, za kterou budou nemovitosti kupovat. Prosím o diskusi.
p. Teplík: Myslím, že nyní neschvalovat vůbec nic.
Ing. Nutil: Děkuji za názor. Přeskočíme tedy bod záměry prodeje.

B) Bezúplatné nabytí
1)
ANONYMIZOVÁNO podal žádost o bezúplatné převzetí kanalizační stoky PVC KG
DN 200 v délce 57,5 m a vodovodního řadu HDPE 63x3,6, mm 62,5 m na pozemcích p.č.
3577/3 a 3577/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
V rámci výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 1698/10 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
vybudoval výše uvedená vodní díla - prodloužení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
na p.p.č. 3577/3 a 3577/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní pro napojení 4 rodinných domů.
Dodavatelem stavby byla v srpnu 2011 společnost Vodoservis Planá, spol. s.r.o. Planá.
Rozhodnutím vydaným dne 10. 12. 2013 MěÚ Tachov, odborem životního prostředí, bylo
kolaudačním souhlasem č. j. 1279/211-OŽP-10 povoleno užívání staveb.
Protože se jedná o vodní díla pro veřejnou potřebu, žádá o jejich převzetí městem Planá,
kterému provozuje kanalizaci a vodovod firma s potřebnými zákonnými oprávněními.
RMP doporučuje ZMP schválit uzavření darovací smlouvy ve prospěch města Planá na
kanalizační stoku PVC KG DN 200 v délce 57,5 m a vodovodní řad HDPE 63x3,6, mm 62,5 m
s ANONYMIZOVÁNO, který ji vybudoval.
Mgr. Němečková dovysvětlila situaci.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje uzavření darovací smlouvy ve prospěch města Planá na kanalizační stoku
PVC KG DN 200 v délce 57,5 m a vodovodní řad HDPE 63x3,6, mm 62,5 m na pozemcích
p.č. 3577/3 a 3577/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní s ANONYMIZOVÁNO, který ji
vybudoval.
Tento bod neprojednávala RMP.
2)
ANONYMIZOVÁNO, podali žádost o bezúplatné převzetí kanalizační stoky KGEM
DN 250 v délce 374,30 m vodovodního řadu HDPE100RC SDR 11 d 90x8,2, v délce 369,70
m na pozemcích p.č. 1903/2, 3602/2, 3602/3 a 3602/4 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
V rámci výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 1935/5 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
byla vybudována výše uvedená vodní díla- prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky
pro veřejnou potřebu pro napojení dvou nových a dvou stávajících rodinných domů v lokalitě
Plzeňská.
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Stavba byla realizována na základě rozhodnutí vydaného MěÚ Tachov odborem ŽP dne
14.04.2020 pod č.j. 1030/2020- OŽP/TC.
Dodavatelem stavby byla v roce 2020 společnost Vodoservis Planá, spol.s.r.o..
V současné době je požádáno o kolaudační souhlas, který je však podmíněn doložením způsobu
provozování výše uvedených sítí. Investor se rozhodl předat tyto sítě bezúplatně městu Planá.
Vodoprávní úřad pro vydání kolaudačního souhlasu požaduje předložit rozhodnutí ZMP, které
bude obsahovat souhlas s převzetím těchto sítí do majetku města.
Protože se jedná o vodní díla pro veřejnou potřebu, žádají o jejich převzetí městem Planá, které
provozuje kanalizaci a vodovod firma s potřebnými zákonnými oprávněními.
Ing. Nutil: Tady je to tak, že tato stavba není zkolaudována, oproti předchozímu bezúplatnému
nabytí. Tento postup a usnesení s podmínečným souhlasem bylo konzultováno s panem
Štelmákem ze ŽP v Tachově.
Mgr. Němečková: Chtěla bych to uvést na pravou míru. Dříve (u pana ANONYMIZOVÁNO)
platila jiná zákonná ustanovení a kolaudační souhlas nebyl potřeba. Proč trestat občana, který
jednal v dobré víře?
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: MUDr. Kučera;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje uzavření darovací smlouvy ve prospěch města Planá na kanalizační stoku
KGEM DN 250 v délce 374,30 m a vodovodní řad HDPE100RC SDR 11 d 90x8,2, v délce
369,70 m na pozemcích p.č. 1903/2, 3602/2, 3602/3 a 3602/4 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní se ANONYMIZOVÁNO, kteří ji vybudovali, za podmínky předložení
kolaudačního souhlasu.

D)

Různé

1)
ZMP dne 16.09.2020 usnesením U47-9 schválilo prodej pozemku p.č. 295/5, ostatní
plocha, ostatní komunikace, výměra 188m2 do přídatného spoluvlastnictví za cenu 29.398,Kč. Z důvodu chyby v psaní kupní ceny je navrhováno nové usnesení.
Bez námitek, dáno hlasovat en bloc pro obě usnesení:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP rozhodlo revokovat usnesení U47-9 ze dne 16.09.2020.
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ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 295/5 v k. ú. Vysoké Sedliště do přídatného
spoluvlastnictví ANONYMIZOVÁNO za cenu 30.795,-Kč.
2)
Dne 09.12.2020 byl schválen záměr prodeje severní části pozemku p.č. 1576/1 v k. ú.
Planá u Mariánských Lázní pro výstavbu řadových garáží tak, aby nebyl znemožněn přístup
k sousedním garážím za cenu 300 Kč/m2.
Žadatel oznámil, že ustupuje od realizace záměru.
ZMP bere na vědomí informaci o zpětvzetí žádosti o prodej části pozemku p.č. 1576/1
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
3)
ZMP dne 16.09.2020 usnesením U 47-26 schválilo 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.
Z důvodu opomenutí jedné části pozemku p.č. 304/15, o výměře 32 m2 je navrhována revokace
usnesení k celé transakci tedy schválení záměru směny a schválení směny.
Bez námitek, dáno hlasovat en bloc pro obě usnesení:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
Bez námitek, dáno hlasovat en bloc pro obě usnesení:
ZMP rozhodlo revokovat usnesení o schválení záměru směny U 47-26 ze dne 16.09.2020
a usnesení o schválení směny U 50-18 ze dne 14.10. 2020.
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 , p.č. 304/15
o výměře 32 m2, vše druh ostatní plocha městu Planá a p.č.st. 2329, zastavěná plocha,
o výměře 2077 m2 společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. s věcným břemenem pro město
Planá pro uložení inženýrských sítí v pozemku p.č.st. 2329, komunikace zůstává ve
vlastnictví města.
9. Schválení zprávy auditora
Zpráva byla již na jednání ZMP projednávána, auditorskou firmou byl výsledek oznámen pouze
ústně, nyní je překládána písemná zpráva.
Ing. Nutil: Na zprávu jsme čekali dlouho, uzávěrku jsme schválili bez ní. Zpráva je bez zjištění,
či závad.
Bez námitek, komentářů, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: p. Teplík, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2019, s výsledkem bez
výhrad.
10. Zpráva z kontroly Finančního výboru
Již na minulém ZMP bylo v programu projednání zprávy FV, z důvodu zdravotní indispozice
pana Teplíka byl tento bod zařazen na dnešní den.
Předáno slovo p. Teplíkovi, předsedovi FV, který okomentoval zprávu z kontroly FV
i vyjádření ke zprávě. Obsáhle okomentoval jednotlivé body zprávy i vyjádření. Žádali jsme
o dodatečné doložení faktur. Dále jsme žádali o dodatečné doložení zprávy od Českoněmeckého fondu. Některé věci jsme dostali, některé jsme nedostali.
Ing. Nutil: Byl bych rád, abychom se posunuli, abys uvedl, co město provedlo špatně.
Potřebovali bychom nějaký závěr, nějaké doporučení.
p. Teplík: Já se s tím postupně poperu. Normálně bych uvedl, že zásadně chyby nebyly, ale
některé chyby byly, že třeba chybně postupovala paní tajemnice, nedala nám všechny doklady,
které měla dát. Je tam nesoulad v datumech.
Mgr. Němečková: Potřebovala bych, abyste uvedl, co jste našli, že město dělá špatně. Máte to
rozdělené do tří bodů, co např. jsme porušili v bodě 1?
p. Teplík: Normálně se nám zdá, že se jedná o nesmysl. Není soulad mezi náklady: jsou tam
jak překlady tak i zazdění oken od Plánských služeb. Nemůžu říct, že bylo vše v pořádku, když
jsem neměl všechny doklady. Po finanční stránce jsme nenašli závady.
Byla rozpoutána diskuse o nákladech na mincovnu, do které se zapojil p. Teplík, Ing. Ťupová,
Mgr. Němečková, Ing. Nutil. Ing. Ťupová vysvětlila investiční a neinvestiční náklady, které se
člení dle zákona. Mgr. Coufalová opět osvětlila problémy s GDPR a další pracovněprávní
náležitosti a sdělila: poskytla jsem veškerou možnou součinnost a prosila jsem, aby se ve zprávě
opět neobjevilo, že jsem vám něco neposkytla. Poskytla jsem vše, co jste chtěli, avšak
v anonymizované podobě, jak mi ukládá zákon. Rovněž jsem vám sdělila, že výkazy odvedené
práce jsem zavedla já s nástupem na úřad. Na konci měsíce pracovník předkládá výkaz a na
jeho základě se pak vyplácí zasmluvněná odměna. Překvapuje mne, že jste to nenapadli během
kontroly a napadáte to až nyní.
Bc. Packan: Kdo tedy může toto kontrolovat? RMP, ZMP, jaký orgán? Tyto smlouvy by měli
znát zastupitelé.
Mgr. Coufalová: Opakuji to znovu, bez souhlasu druhé strany tyto údaje neposkytnu. Kdo by
to měl kontrolovat, jaký kontrolní orgán? Mohu požádat tu danou osobu, které se to týká, ale
bez jejího souhlasu nemohu tyto údaje poskytnout. Je to v rozporu se zákonem.
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Mgr. Němečková: Je zásadní, že nedotahujete věci do konce. Prosím, pojmenovávejte věci
správně. Mám pocit, že držím jinou zprávu, než o které pan Teplík mluví. Mgr. Němečková
přečetla citace ze zprávy i vyjádření. Vy tvrdíte, že jste dohody neobdržel, obdržel jste je, ale
v anonymizované podobě, jsou tam veškeré náležitosti, které tam mají být uvedeny. Uvádějte,
prosím, pravdy.
Bc. Packan: Doufám, že zastupitelé o těch dohodách ví, potom tedy není problém.
p. Teplík: Dělal jsem dotace za Hornicko-historický spolek a já doklady mám, proč to nemá
město. Dle zákona č. 250 Sb. jsme povinni vést tyto finance jako naše peníze. Není mi jasné,
co je ÚSC?
Ing. Ťupová: Je to územně samosprávní celek. Právě dle zákona č. 250 je zřejmé, že se jedná
se o dar. Pan Teplík kontroloval výdaje a jde zde tedy o časový nesoulad. Jsou míchány příjmy
i výdaje.
Mgr. Němečková obsáhle osvětlila podmínky a technikálie poskytnutí daru od Českoněmeckého fondu budoucnosti a upozorňuje, že zpráva z kontroly obsahuje chybná vyjádření,
a proto navrhuje hlasovat o odmítnutí zprávy o kontrole FV, která obsahuje chybná vyjádření
vyplývající z neznalosti finanční legislativy ÚSC.
Ing. Ryšavá: Když odmítneme zprávu, nebude vyvěšena veřejně? Bude to tak, že to, co se nám
nelíbí, nebudeme zveřejňovat? Myslím si, že by tam měla být každá zpráva, protože je tam
vyjádření a každý si může udělat úsudek. Výboru se nelíbí, že se to nevyvěšuje.
Ing. Nutil: Motáte věci dohromady. To není o tom, zda se nám to líbí nebo nelíbí, ale jsou tam
prostě faktické chyby, a tyto nemůžeme zveřejnit, máte někdo návrh na usnesení?
Bez námitek, dáno hlasovat pro návrh Mgr. Němečkové:
Pro schválení hlasovalo 7 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 1: p. Teplík;
zdrželi se 3: Mgr. Kučera, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
Návrh neprošel.
ZMP bere na vědomí zprávu o kontrole FV č. 7.
11. Náměty a připomínky zastupitelů
Ing. Nutil obsáhle komentuje možnost zavedení vodovodního řádu na Kříženec, jak po
projektové, finanční i majetkoprávní stránce. Předkládá k zamyšlení, zda se bude dále jednat
s vlastníky nemovitostí o věcných břemenech. Projektant upozorňuje, že pokud nebudou
vypořádány majetkové vztahy, padá tím celá akce.
Mgr. Němečková: Jednali jsme s Ministerstvem obrany, a ti o pitnou vodu stáli, avšak se
nebudou podílet na žádné investici. Lidé, kteří bydlí v Kříženci, mají již historicky své studny.
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Pokud se tam zavede vodovod, není zaručen odběr, bude se pravděpodobně používat pouze na
vaření. Je tam cca 20 popisných čísel. Akce bude stát cca 8. mil Kč.
Ing. Nutil: Vyvstává zde dále problém s cenami za věcná břemena. Tomu, kdo si řekne více,
budeme muset zaplatit a obráceně ty ostatní ošidíme?
Bez další diskuse i bez návrhu na usnesení, pokračováno dále.
Předloženy plány činností obou výborů ZMP pro rok 2021:
Dáno slovo předsedovi FV panu Teplíkovi.
p. Teplík: Plán je pouze na polovinu roku, tak jako minule. Kvůli covidu jsme stejnak celý
nestihli.
Ing. Nutil: Máme otázky: co znamená veškeré finanční náklady na Plánský měsíčník? Náklady
a výdaje jsou různé věci. To samé je u Medvěda.
p. Teplík: Jedná se o výdaje, to co jsme prostě zaplatili.
Ing. Nutil: Co znamená kontrola všech dotací? Přijaté, poskytnuté?
p. Teplík: Jedná se o námi poskytnuté dotace spolkům. P. Teplík souhlasí s navrženými
změnami, dodá na úřad opravený plán činnosti FV.
Dáno hlasovat pro plán činnosti po odsouhlasených úpravách:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje plán kontrolní činnosti Finančního výboru ZMP pro I. pololetí roku
2021.
Dále je předložen plán kontrol Kontrolního výboru. Ing. Ryšavá přečetla předložený návrh
plánu.
Ing. Nutil: Co je to kontrola smluv IT?
Ing. Ryšavá: Všechny IT smlouvy.
Mgr. Němečková: Číst umíme všichni, kolik tedy bude kontrol. Bude 14 zpráv?
Ing. Ryšavá: Děláme to přeci pořád stejně, co řádek to kontrola. Odevzdáme čtyři papíry.
Mgr. Coufalová a Ing. Ryšavá vedly diskusi ohledně doladění plánu kontrol.
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Mgr. Coufalová: Po zkušenosti s kontrolou FV se ptám na kontrolu DPČ a DPP. Potřebuji
specifikovat. Mohu vám připravit dohody, ale upozorňuji, že tam nebudou jména a odměny.
Prosím tedy, a upozorňuji zastupitele, že dopředu avizuji tuto skutečnost, abychom se zde zase
nedohadovali na téma Metodický pokyn MV.
Ing. Ryšavá: Prostě budeme kontrolovat dodržování smluvních podmínek, které jsou na
jednotlivých smlouvách, zda není vhodné přejít na stálý pracovní poměr. My zkusíme najít
zákon, namísto Metodického pokynu.
Bc. Packan: Zastupitelé jsou informováni, před chvíli to tady zaznělo, nevidím v tom problém.
Jenom, aby se ukončil tento problém.
Mgr. Němečková: Prosím, aby bylo vše pojmenováno přesně a jasně, abychom předešli těmto
zbytečným debatám. Kontrola smluv v DPS, o co se jedná? Vážně prosím, abyste opravdu
pojmenovávali správně, neboť jsou tady určité zkušenosti.
Ing. Ryšavá: Jedná se o nájemní smlouvy v DPS. Měli jsme v předchozím plánu, pouze se to
nestihlo.
Mgr. Němečková: Kdo vypracuje zprávu za Medvěd, máte ji společnou s FV.
Ing. Ryšavá: Zprávu na Medvěd odevzdá KV, závěr uděláme společný. Vždy píšeme, co
chceme za doklady, když se hlásíme na termín kontroly.
Ing. Nutil: Pro III. Q to asi platí, jako jsme říkali v předchozím bodě.
Mgr. Němečková: Technickou, opravíte si plán sama a dodáte jej?
Ing. Ryšavá: Ano.
Dáno hlasovat pro plán činnosti po odsouhlasených úpravách:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMP pro rok 2021.
Mgr. Němečková informovala zastupitele o pokračující rekonstrukci na poliklinice a dalších
nákladech a potřebných investicích na její pokračování. Je ideální, že veškeré zdravotní
instituce budou v jednom domě.
Ing. Ryšavá: Chci se zeptat, zda došlo na úřad podání od paní ANONYMIZOVÁNO a zda bylo
založeno ve stížnostech.
Mgr. Coufalová: Ano, potvrzuji, že podání paní ANONYMIZOVÁNO bylo přijato, tuším
v pondělí a bylo předáno k dalšímu řešení.
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p. Teplík: Dávám návrh na doplnění FV o dalšího člena, a to o paní Ing. Zdeňku Čepičanovou,
Luční 214, Planá. Její souhlas mám.
Bez dotazů a připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje doplnění Finančního výboru ZMP o paní Ing. Zdeňku Čepičanovou.
p. Teplík dávám návrh na zvážení ochrany sloupů u městského rybníku proti psím
exkrementům.
Ing. Nutil: Píši si poznámku, dám to k vyřízení Plánským službám.
p. Teplík: Dále mám dotaz na Plánský měsíčník, v pravidlech je daný limit 2000 znaků.
Zastupitel by měl být rovněž neomezený limit, jako ST a MST.
Mgr. Němečková: Souhlasím s tím.
Ing. Nutil: Je to podnět pro radu, projednáme to na RMP.
p. Teplík: Jenom bych chtěl upozornit, že paní tajemnice uznala, že jsem neporušil volební
zákon jako člen okrskové komise. To dávám na vědomí.
p. Kadlec: Mohl by být uveden termín uzávěrky v Plánském měsíčníku.
Mgr. Tomášková: Je to problematické, je to o tom daném měsíci, o jeho délce a na jaký den
vychází termín, jestli je to víkend, svátek atd. Sledujte v záhlaví Plánského měsíčníku. Nedá se
to přesně určit je přibližně v půlce měsíce.
Ing. Nutil: Mám ty samé informace, většinou je to kolem 15., 16.tého.
Mgr. Němečková: Můžeme třeba určit 15, je však potřeba brát v potaz délku různých měsíců.
Mgr. Coufalová: Jde o další kroky v rámci přípravy před tiskem, které následují. Pokud by to
mělo být fixní datum, muselo by se to posunout do první poloviny měsíce a zbytečně bychom
pak ubírali u jiných měsíců.
MUDr. Kučera: Chtěl bych poděkovat vedení města, že zorganizovalo pomoc seniorům při
registraci na očkování. Tato práce byla hozena na praktické lékaře, již nyní jsme velice
zaneprázdnění a pracovně vytížení. Děkuji moc.
Mgr. Němečková: Chci doplnit, že mne inspiroval Mgr. Pelán. Přibývají další vakcinační místa.
Zhruba za 14 dnů se objeví další vakcinační místo, a to přímo tady v KINĚNEKINĚ. Je to
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projednáno s paní Juráskovou, ředitelkou lázní Konstantinovy Lázně. Zatím však nevíme, kdy
budou vakcíny.
Mgr. Pelán: Prosím pana Teplíka, aby zprávy FV obsahovaly jasná stanoviska, co bylo
porušeno, jaké zákony, či jaká škoda vznikla. Opravdu nelze z té zprávy dospět k žádnému
závěru. Chtěl jsem na to reagovat dříve.
p. Teplík: Nezjistili jsme nic. Avšak nedostali jsme veškeré podklady.
MUDr. Kučera: Za poliklinikou je železný přístřešek na kola a odpadkový koš, bylo by možné
nainstalovat nějaké zařízení, aby tam nebyly pohazované nedopalky? Jinak to bude na zemi, je
třeba na to myslet.
Mgr. Němečková: Zatím tam můžeme dát nějakou nádobu. Do budoucna bude tento přístřešek
odstraněn, bude se dělat fasáda. Nechceme jej tam nechat už moc dlouho.
Mgr. Němečková: 13. 1. jsme obdrželi zprávu KV, mám dotaz na Ing. Ryšavou: vy ji nechcete
projednávat? Byla zaslána v podkladech. Je třeba držet pravidla, tak by měla být projednána.
Znamená to, že pokud není žádné zjištění, nebudeme zprávu projednávat? Já s tím takto
nesouhlasím.
Mgr. Coufalová: Já jsem se k ní nevyjadřovala, protože nebylo zde žádné zjištění. Zpráva však
byla ihned vyvěšena v podkladech pro jednání ZMP.
Ing. Ryšavá: Zprávu jsme odevzdali déle vzhledem ke covidu. My jsme v ní nic nezjistili. Já
jsem ji tam neviděla, nebyla tam. Budeme ji tedy projednávat příště.
Ing. Nutil: Jestli se všichni shodneme, že budeme projednávat příště, tak již máme první bod.
Mgr. Němečková: Musím se zeptat, čekala jsem, že s tím přijde pan Švarcbek, bohužel se tak
nestalo. V Plané působí spolek – Chceme okresní nemocnici, já se od listopadu snažím
kontaktovat případně zjistit, kdo je jeho členem, hovořila jsem s panem Švarcbekem, ten mi
sdělil, že mi to říci nesmí. Ráda bych se tady na veřejném fóru zeptala pana Švarcbeka, o jakou
pracovní skupinu se jedná? Snažila jsem se několikrát, abych byla přizvána, či abych se
dozvěděla, kdo za občany v Plané mluví a jedná na KÚ?
RSDr. Švarcbek: Vznikla spontánní skupina za znovuotevření okresní nemocnice. Bohužel nám
to zkomplikoval covid, nemáme možnost celá skupina jezdit na jednání, vždy mohou pouze
dva. Já jsem vám v lednu říkal, že vás v únoru přizveme. Upozorňoval jsem, že je potřeba
zasílat petice a naším hlavním úkolem je, aby se někdo navrchu začal zabývat zdravotnictvím
na okrese Tachov. Vysvětlil jsem to v měsíčníku. Nebráníme se žádným připomínkám. Naším
hlavním úkolem je, aby se někdo navrchu začal zabývat zdravotnictvím v okrese Tachov. To je
hlavní náš cíl. V pracovní skupině je ANONYMIZOVÁNO a řada dalších starostů, kteří nám
v případě potřeby budou k dispozici. Já jsem jim říkal, že nejdříve musíme hovořit s Vámi,
abychom věděli, jaký máte zámysl, to tedy teprve přijde. Chceme, aby zde byli kvalitní doktoři.
Do diskuse se přihlásila paní Marie Šperková, starostka města Přimda a žádá o slovo.
Ing. Nutil: Nemohu vám dát slovo, musí o tom rozhodnout zastupitelé. Dáno hlasovat o tom,
že paní starostka města Přimda dostane slovo:
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Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0:-;
nepřítomni 4: Bc. Veselý, Mgr. Postl, p. Antropius, MUDr. Jungr.
ZMP schvaluje vstup paní Šperkové, starostky města Přimda do diskuse zastupitelů
v bodě 11.
Paní starostka podala svůj názor a náhled na zdravotnictví v okrese Tachov a uvedla: jako
starostka působím 15 let. Obdržela jsme od skupiny rovněž e-mail a jako občanka okresu
Tachova samozřejmě souhlasím. Vím však sama, že toto vedení města Planá se neustále snažilo
o znovuotevření nemocnice. Popsala historicky snahy o zajištění zdravotnické péče. S hrůzou
jsme zjistila, že iniciativa nespolupracuje s městem, moc mne to zarazilo a zhrozila jsem se.
Myslela jsem si, že tato iniciativa úzce spolupracuje s vedením města. Jsem ráda, že jsem zde
mohla být, udělala jsem si obrázek.
Dále podala informace o způsobu hlasování o rozpočtu ve městě Přimda. S poděkováním
ukončila svůj příspěvek. Dále bez dotazu a připomínek.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, poděkoval přítomným za hladký průběh jednání a ukončil jednání
v 19:40 hodin.
Ověřovatelé zápisu:




MUDr. Jaromil Mareš, v. r.
Ing. Helena Ryšavá, v. r.
Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka

Dne 20. 1. 2021 zapsala Dana Hemrová

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že zápis 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.
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