Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 20. 1. 2021

U 56 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu MUDr. Jaromila Mareše a Ing. Helenu Ryšavou;
2. program 17. jednání ZMP;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. prodej pozemku p.č. 1318/8, zahrada, výměra 39 m2 v k. ú. Zliv nad Mží
ANONYMIZOVÁNO za cenu 4.719,- Kč;
8. 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;
9. 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;
10. 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 ANONYMIZOVÁNO
za cenu 4.641,- Kč;
11. prodej pozemku p.č. 39, výměra 186m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
ANONYMIZOVÁNO za cenu 55.800,- Kč;
12. 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;
13. 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;
14. prodej pozemku p.č. 295/5 v k.ú. Vysoké Sedliště do přídatného spoluvlastnictví
ANONYMIZOVÁNO za cenu 30.795,-Kč;

15. 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;
16. zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2019, s výsledkem bez výhrad;
17. plán kontrolní činnosti Finančního výboru ZMP pro I. pololetí roku 2021;
18. plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMP pro rok 2021;
19. doplnění Finančního výboru ZMP o paní Ing. Zdeňku Čepičanovou;
20. vstup paní Šperkové, starostky města Přimda do diskuse zastupitelů v bodě 11.
U 57 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
2. informace o plnění uložených úkolů;
3. informaci o zpětvzetí žádosti o prodej části pozemku p.č. 1576/1 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní;
4. zprávu o kontrole FV č. 7.

U 58- Zastupitelstvo rozhodlo:
1. revokovat usnesení U47-9 ze dne 16.09.2020;
2. 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.

Ověřovatelé:




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

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.

