Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 17. 3. 2021
U 59 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu MUDr. Jiřího Kučeru a RSDr. Josefa Švarcbeka;
2. program 18. jednání ZMP;
3. vyloučení MUDr. Mareše a Bc. Veselého z hlasování při rozdělování dotací MUDr.
Mareš za TJ Sokol Planá a Bc. Veselý za FK Planá, a to z důvodu střetu zájmů;
4. přidělení dotace pro FK Planá na rok 2021 ve výši 170.000,- Kč;
5. přidělení dotace pro TJ Sokol Planá na rok 2021 ve výši 184.000,- Kč;
6. přidělení dotací na rok 2021 takto:
Příjemce dotace

Výše dotace

Hornicko-historický spolek

95 000

Kulturní a okrašlovací spolek

110 000

Sbor dobrovolných hasičů

16 000

Sbor dobrovolných hasičů

59 000

Kardiologie Duršpek

110 000

7. II. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů 121 365,00 tis. Kč a výdajů
ve výši 159 377,00 tis. Kč;
8. OZV o ochraně nočního klidu, a to s účinností od 26. 4. 2021;
9. Zásady stanovující postup při prodeji a pronájmu, propachtování nemovitých věcí a zřizování
věcných břemen na pozemcích v majetku města Planá podle předloženého návrhu, a to
s účinností od 18. 3. 2021;
10. prodej pozemku p. č. 227/30, zahrada, výměra 151 m2 a část pozemku p. č. 227/1 označeného
GP č. 249-63/2021 p. č. 227/49, zahrada, výměra 99 m2 v k. ú. Zliv nad Mží
ANONYMIZOVÁNO, za cenu 25.000,- Kč;

11. prodej části pozemku p. č. 792/1 označené GP č. 2447-20/2021 p. č. 792/1, výměra
1518 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní ANONYMIZOVÁNO, za cenu 455.400,Kč;
12. prodej části pozemku p. č. 792/1 označené GP č. 2447-20/2021 p. č. 792/3, výměra 852 m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní ANONYMIZOVÁNO za cenu 255.600,- Kč;

13. prodej části pozemku p. č. 792/1 označené GP č. 2447-20/2021 p. č. 792/4, výměra 900
m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní ANONYMIZOVÁNO za cenu 270.000,- Kč;
14. revokaci usnesení ZMP ze dne 9. 12. 2020 č. U 53/20;
15. prodej pozemku p. č. 227/43, zahrada, výměra 23 m2 a části p. č. 227/41, označené GP
č. 247-108/2020 p. č. 227/48 k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO, za cenu
19.118,- Kč;
16. směnu pozemků dle GP č. 2408-83/2020 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní: p. č.
304/13 o výměře 1311 m2, p. č. 304/14 o výměře 264 m2, p. č. 304/15 o výměře 32 m2
pro město Planá, p. č. 2329 o výměře 2077 m2 pro Rybářství Třeboň Hld. a.s.

s věcným břemenem pro město Planá pro uložení inženýrských sítí v pozemku
p. č. 2329. Inženýrské sítě zůstanou ve vlastnictví města Planá;
17. záměr prodeje pozemku p. č. st. 118, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 5 m2
v k. ú. Zliv nad Mží;
18. záměr prodeje pozemku p. č. st. 108 v k. ú. Zliv nad Mží;
19. záměr prodeje pozemku p. č. 292/1 v k. ú. Vysoké Sedliště;
20. záměr prodeje části pozemku p. č. 175/9, ostatní plocha, zeleň o přibližné výměře 30
m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní;
21. plán společných zařízení v k. ú. Planá u Mariánských Lázní a navazující části
k. ú. Chodová Planá zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav;
22. veřejnoprávní smlouvu pro FK Planá;
23. veřejnoprávní smlouvu pro TJ Sokol Planá;
24. veřejnoprávní smlouvy pro Hornicko-historický spolek, Kulturní a okrašlovací spolek,
Sbor dobrovolných hasičů, Kardiologie Duršpek s.r.o.;
25. veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost;
26. dodatek č. 1 ke smlouvě o Zabezpečení pečovatelské služby s ostatními obcemi ve
správním území města dle návrhu.
U 60 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
připomínky občanů;
zprávu starostky o práci Rady města Planá;
informace o plnění uložených úkolů,
že Kardiologie Duršpek s.r.o. má k městu Planá dosud neuhrazený závazek z dříve
poskytnuté návratné finanční výpomoci;
5. zprávu z kontroly FV č. 8;
6. Výroční zprávu o stavu kultury a umění za rok 2020.
1.
2.
3.
4.

U 61 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 265/2, zahrada, výměra 53m2 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní;
2. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 118/1, travní porost, výměra 100 m 2
v k. ú. Vížka;
3. neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 1350/1 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní;
4. že pokud jsou kontroly výborů projednány v ZMP a tedy uzavřeny, nemají členové
výborů oprávnění požadovat k již ukončeným kontrolám další materiály;
5. že zpráva KV č. 7 bude projednána na příštím jednání ZMP;
6. pokračovat v projektové dokumentaci na přivedení pitné vody do Křížence s tím, že
výše úhrady za věcná břemena jednotlivým vlastníkům pozemků, přes které má
procházet vodovodní přivaděč, nebude vyšší, než dvojnásobek částky kterou město
Planá uplatňuje v případech kdy je povinnou osobou.
Ověřovatelé:
MUDr. Jiří Kučera, v. r.
RSDr. Josef Švarcbek, 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.
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