Zápis
z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 17. března 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 bylo předáno ocenění: „Cena města Planá“ pí Aleně Mrovcové, které paní starostka
spolu s panem místostarostou poděkovala za umělecký přínos pro město a zejména za
vybudování Galerie ve věži, která ve městě působí již čtvrt století. Připomněla, že díky ní
vystavovalo v Plané mnoho umělců. Následně bylo uděleno slovo paní Mrovcové, která
přednesla děkovnou řeč.
Paní starostka poté zahájila 18. 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 13 členů zastupitelstva, omluveni z jednání jsou Ing. Helena Ryšavá a Mgr. Ota
Postl. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, a může pokračovat v dalším programu jednání.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Program jednání je znám z pozvánky, která byla zastupitelům zaslána prostřednictvím emailové pošty. Podklady pro jednání byly v řádném termínu vyvěšeny k prostudování na
webových stránkách města, přístupných všem zastupitelům.
Ověřovateli zápisu byli navrženi MUDr. Jiří Kučera a RSDr. Josef Švarcbek.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: MUDr. Kučera;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Jiřího Kučeru a RSDr. Josefa Švarcbeka.
K navrženému programu nebyly vzneseny námitky, dáno hlasovat:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Diskuse
Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Rozdělení dotací nad 50 tis. Kč
II. rozpočtová opatření
OZV o nočním klidu

7) Zásady stanovující postup při prodeji a pronájmu nemovitých věcí
8) Majetkové záležitosti
9) Plán společných zařízení pozemkových úprav
10) Zprávy z kontrol KV a FV
11) Výroční zpráva o kultuře za rok 2020
12) Zavedení vody do Křížence
13) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace
14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení pečovatelské služby
15) Náměty a připomínky zastupitelů
Výsledek hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje program 18. jednání ZMP.
Ing. Nutil dále konstatoval, že zápis ze 17. zasedání ZMP ze dne 20. 1. 2021 řádně ověřili
MUDr. Jaromil Mareš a Ing. Helena Ryšavá. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu
vzneseny připomínky.
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.
pí Hastíková: Jenom krátce. Chtěla bych poděkovat panu Nutilovi, že to nevzdal se značením
přechodů.
Ing. Nutil: Děkuji, jenom konstatuji, že jsme za to dostali vynadáno od ŘSD, že se jim to nelíbí.
Nicméně se podařilo, a značení je umístěné. Je na naše náklady.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.
ZMP bere na vědomí připomínky občanů.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Paní starostka podala podrobnou zprávu o práci RMP a vyzvala přítomné k případným
dotazům.
Bez dotazů.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
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Paní tajemnice informovala ZMP o plnění uložených úkolů: Usnesením nebyly uložené žádné
úkoly. Všechny úkoly směrem do úřadu byly splněny. Jedná o rozšíření množství znaků pro
přispěvatele do Plánského měsíčníku, to bylo splněno novými pravidly, které jsou vyvěšeny na
webových stránkách. Dalším úkolem byla ochrana sloupů proti psím exkrementům, poprosím
o vyjádření pana místostarostu:
Ing. Nutil: Řešili jsme to spolu s panem jednatelem Plánských služeb. Žádnou technologii jsme
nenašli na již instalované lampy. Technologie jsou, ale ty se používají před zabudováním sloupů
do země. Pokud je jiný návrh, prosíme o něj, úkol vznesl pan Teplík. To je vše, co jsme mohli
udělat.
p. Teplík: Bez připomínek.
Mgr. Coufalová: Posledním úkolem bylo instalování nádob na nedopalky u polikliniky, to bylo
rovněž splněno.
Ing. Nutil: Ano to jsme provedli, byly nakoupeny dvě betonové nádoby. Byly cenově
náročnější, ale asi to splnilo účel.
MUDr. Kučera: Děkuji moc, všimnul jsem si toho, splnilo to účel.
Dále bez dotazu.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
4. Rozdělení dotací nad 50 tis. Kč
MUDr. Mareš hlásí svou podjatost ve vztahu k TJ Sokol Planá, a proto nebude hlasovat. Ing.
Nutil vyzval ostatní přítomné, zda nedochází ke střetu zájmu, přihlásil se dále Bc. Veselý a
následně pan Teplík. Pan Teplík vzal obratem svůj návrh zpět. Bc. Veselý za FK Planá a MUDr.
Mareš za TJ Sokol Planá, se tedy vzdávají hlasování v tomto bodě, a to z důvodu střetu zájmu,
kdy působí ve spolcích žádající o dotaci:
Dáno hlasovat o střetu zájmu MUDr. Mareše za TJ Sokol Planá a Bc. Veselého za FK Planá:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
Na rozdělení darů a dotací je v rozpočtu města na rok 2021 vyčleněna částka 1,1 mil Kč. Rada
města dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. rozhoduje o poskytnutí dotace do výše
50 000,- Kč včetně. RMP rozhodla na svém jednání dne 22. 2. 2021 o rozdělení takovýchto
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dotací v celkové výši 217 tis. Kč. Zároveň členské příspěvky do sdružení činí v roce 2021
87.674,- Kč. Zbylé prostředky RMP doporučuje přidělit dle přiložené tabulky.
Návrh přidělení dotací dle RMP:
Příjemce dotace

Výše dotace

Hornicko-historický spolek

95 000

Fotbalový klub

170 000

TJ Sokol Planá

184 000

Kulturní a okrašlovací spolek

110 000

Sbor dobrovolných hasičů

16 000

Sbor dobrovolných hasičů

59 000

Kardiologie Duršpek

120 000

Ing. Nutil okomentoval jednotlivé žádosti. Následně dostala slovo Mgr. Němečková, která
rozsáhle informovala o aktivitě MUDr. Duršpeka, který bude zajišťovat pomoc našim občanům
s půjčováním oxymetrů a kyslíkových lahví, v případě potřeby. Rovněž popsala složité jednání
s SSHR o zapůjčení ventilů.
Ing. Nutil: V rozpočtovém opatření je navrženo 310.000,- Kč na podporu podnikatelům
v Plané, o přidělení těchto darů rozhodla Rada města.
p. Teplík: Objasnil, na co čerpá dotace Hornicko-historický spolek. Byla promítnuta
fotodokumentace.
RSDr. Švarcbek: Chtěl bych požádat o navýšení dotace pro Sbor dobrovolných hasičů v žádosti
na oslavy místo 16.tis, alespoň na 50.tis Kč, v případě, že by se oslavy nekonaly, tak bychom
dotaci vrátili. Pokud vím od pana místostarosty, máte nějaký návrh.
Mgr. Němečková: Myslela jsem, že máme odbor kultury, který by poskytl součinnost ve smyslu
objednání pódia a hudební produkce. Dávám ke zvážení.
Ing. Nutil: Z toho jsme právě na radě vycházeli, že by došlo k součinnosti, a proto jsme navrhli
tuto částku. Pokud nepadne nějaký protinávrh, budeme muset hlasovat tak, jak je navrženo.
Mgr. Němečková objasnila situaci u Dr. Duršpeka, s tím, že má dosud neuhrazený závazek,
resp návratnou půjčku, tuto však řádně splácí. Chtěla jsem vás na to upozornit, neboť v našich
informacích o poskytovaných dotacích máme, že dotaci poskytujeme pouze osobám, které mají
vypořádané své závazky.
Ing. Nutil: Nejedná se o zásady schválené nějakým orgánem města, tudíž nic neporušujeme.
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Dáno hlasovat pro přidělení dotace pro FK Planá:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl;
nehlasoval 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje přidělení dotace pro FK Planá na rok 2021 ve výši 170.000,- Kč.
Dále dáno hlasovat pro poskytnutí dotace pro TJ Sokol Planá:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje přidělení dotace pro TJ Sokol Planá na rok 2021 ve výši 184.000,- Kč.
Dáno hlasovat pro rozdělení dotací dle níže uvedené tabulky en bloc:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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

ZMP bere na vědomí, že Kardiologie Duršpek s.r.o. má k městu Planá dosud neuhrazený
závazek z dříve poskytnuté návratné finanční výpomoci.

5

5. II. rozpočtová opatření
II. rozpočtové opatření města Plané v r. 2021

Rozpočet po I. rozp.opatř. (v tis Kč) ve výši:
Předkládám ke schválení tyto změny:
Rozpočtová
skladba
Text
org.
§
pol.
205
4216 UZ17968 a UZ17969 Schválená dotace
"Přestavba has.zbrojnice" - IROP
20 3611
2132 Nájemné - Gasnet - plyn.vedení sever
6409
2329 Vratky poskytnutých dotací za rok 2020
4116 Snížení očekávané dotace - peč. Služba
203
4122 UZ 13305 Schválená dotace na peč.službu
5521
4122 Schválená dotace na činnost reg.knihovny
5213
3314 pol.
4351
4351
2310
2212
6171
219 3639

5521
203
203
6
170

Výdaj
Příjmy e
120
155
000,00
685,00

Údaje jsou v tis Kč
1 156,43
10,10
87,00
-1 300,00
1 300,00
111,47

5492 Dary (pomoc podnikatelům v době koronaviru
Použití regionální dotace - knihovna
5011 UZ 13305 - čerpání dotace - peč.služba
5011 Snižní fin.prostředků města na platy peč.sl.
6121 Projekt vodovodu Kříženec - navýšení
6121 Parkovací plocha ul. Fučíkova 477 a 478
5171 Opravy budov OSMI (navýšení)
6121 Investice bytový fond (poliklinika)

Přehled úprav - přesunů

310,00
111,47
1 300,00
-1 300,00
30,00
90,00
100,53
3 050,00

1 365,00

3 692,00

Celkový přehled rozpočtu - schváleného a upraveného:

změny II. RO:
97,10
1 267,90

RS
92 530,00
14 200,00
1 000,00
12 270,00

Rozpočet
po RO I. a po RO
II.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

92 530,00
14 200,00
1 000,00

92 530,00
14 297,10
1 000,00

Dotace - přijaté transféry

12 270,00

1 365,00
522,00
3 170,00

120 000,00 P ř í j m y
97 570,00 Neinvestiční výdaje - běžné
57 430,00 Investiční výdaje - kapitálové

120 000,00

13 537,90
121
365,00

97 570,00

98 092,00

58 115,00

3 692,00
2 327,00

155 000,00 Výdaje
35 000,00 Použití FRR a fondu památek

155 685,00

61 285,00
159
377,00

35 685,00

38 012,00
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Jednotlivé body komentují a vysvětlují Ing. Nutil a Mgr. Němečková. Mgr. Němečková obsáhle
okomentovala investice do polikliniky, a to z důvodu možného uzavření zdravotnického
zařízení Swiss Med Clinic a zajištění zdravotnické péče pro občany.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
6. OZV o nočním klidu
Mgr. Němečková: Jedná se pouze o změnu v souvislosti s aktualizací akcí, které se budou
v roce 2021 pořádat a u nichž je požadavek na zkrácení nočního klidu. Jiné změny ve vyhlášce
nejsou navrhovány. Na základě zákona již třetím rokem musíme schvalovat vyhlášku o nočním
klidu. Protože je to již třetím rokem, již jsme neoslovovali veřejnost, neboť je to stejný proces,
s tím, že jsou zde pouze upravena data akcí.
Ing. Nutil: Jenom se zasazuji o to, aby se i nadále jednalo o demokratický systém a i nadále
byly občané vyzváni a hlásili své akce. Letos to bylo opomenuto.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje OZV o ochraně nočního klidu, a to s účinností od 26. 4. 2021.
7. Zásady stanovující postup při prodeji a pronájmu nemovitých věcí
Tento bod obsáhle komentuje Ing. Nutil:
K návrhu předkládaných zásad vedly radu města tyto důvody:
- Stávající zásady pro stanovení kupních cen pozemků byly naposledy novelizovány v roce
2014. Od té doby došlo k posunu obvyklých cen pozemků
- V době platnosti stávajících zásad došlo ke změně zákona o obcích, konktrétně §39 odst.
2)
- Nakládání s nemovitými věcmi v majetku města Planá je v současné době zahrnuto ve
čtyřech různých dokumentech. Ty se nyní ruší a nahrazují tímto jedním.
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Postup při zřizování věcných břemen v případě, že město Planá je povinnou osobou, nebyl
dosud popsán žádnými oficiálními zásadami. Nyní se rovněž nově zahrnuje do těchto
celkových zásad.
Pro stanovení cen v příloze č. 1 byly použity cenové údaje ze znaleckého posudku pro
stanovení obvyklé ceny 8 pozemků vytipovaných jak v k. ú. Planá u M. L., tak i v jiných k.
ú. na území města Planá.
Postup při rozdělení pozemků do jednotlivých kategorií byl rovněž konzultován se soudním
znalcem.
Postup při stanovení cen bude nyní obtížnější, ale bude se více blížit realitě.
Bez dotazu a připomínek, dáno hlasovat:
-

Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
8. Majetkové záležitosti
Vedoucí Správního odboru, Eva Čermáková, předkládá k projednání tyto správní
a majetkoprávní záležitosti na základě jejich projednání v radě města.

A) Prodej
B) pozemek p. č. 227/30, zahrada, výměra 151 m2 a část pozemku p. č. 227/1 označený
GP č. 249-63/2021 p. č. 227/49 o výměře 99 m2 v k. ú. Zliv nad Mží.
Pozemky vzniklé novým zaměřováním hranic a na základě požadavku města.
ÚP území pro individuální rekreaci
Záměr prodeje schválen dne 14. 10. 2020
Záměr prodeje zveřejněn od 16. 10. do 10. 12. 2020
Cena: 25.000,- Kč osvobozeno od DPH
Žadatelé: ANONYMIZOVÁNO
Vzdálil se pan Antropius 17:57 hod.
Vrátil se pan Antropius v 17:58 hod.
Bez dotazů a připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.

8

ZMP schvaluje 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.
2) pozemek p. č. 792/1, orná půda, výměra 3270 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní. Prodej
vlastníkům sousedních nemovitostí, případně právním nástupcům, a to po částech. Cena 300,Kč/m2 bez smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tedy bez podmínky kolaudace do 5 let.
Jedná se o plochu podle územního plánu Z16:
Bydlení – v rodinných domech zpřístupněné z místní komunikace, která vznikne ze stávající
silnice I/21 po jejím přeložení do nové stopy zakončené obratištěm. (Realizace rozvojové
plochy je vázaná na přeložku silnice I/21).
Záměr prodeje schválen dne 9. 12. 2020
Záměr prodeje zveřejněn dne 16. 12. 2020
2a)
část pozemku p. č. 792/1 označená GP č. 2447-20/2021 p. č. 792/1, výměra 1518 m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
Cena: 455.400,- Kč, včetně DPH
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
2b)
část pozemku p. č. 792/1 označená GP č. 2447-20/2021 p. č. 792/3, výměra 852 m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Cena: 255.600,- Kč, včetně DPH
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
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2c) část pozemku p. č. 792/1 označená GP č. 2447-20/2021 p. č. 792/4, výměra 900 m2
k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Cena: 270 000,- Kč, včetně DPH
Žadatelé: ANONYMIZOVÁNO

v

Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.
3)
Dne 9. 12. 2020 byl usnesením č. U53-20 schválen 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 16.358,- Kč. Správná cena 19.118,- Kč.
Návrh revokace usnesení z důvodu chyby v psaní kupní ceny. Bez komentářů a dotazů, dáno
hlasovat en bloc pro obě usnesení:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje revokaci usnesení ZMP ze dne 9. 12. 2020 č. U 53/20.
ZMP schvaluje 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.

B)

Směna

Městu Planá bude náležet:
- část pozemku p. č. 304/1 označená GP č. 2408-83/2020 p. č. 304/13 o výměře 1311 m2
část pozemku p. č. 304/1 označená GP č. 2408-83/2020 p. č. 304/14 o výměře 264 m2
část pozemku p. č. 304/1 označená GP č. 2408-83/2020 p. č. 304/15 o výměře 32m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
Cena (1607m2 x 240,- Kč+DPH) 466.673,- Kč
Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 37901 Třeboň - Třeboň II bude náležet:
část pozemku p. č. 3602/5, 304/5, 3507/43, 3507/5 3528/1 označená GP č. 240883/2020 p. č. 2329 o výměře 2077 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
Cena (2077m2 x 240,- Kč +DPH) 603.161,- Kč
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Založeno bude věcné břemeno pro město Planá pro umístění inženýrských sítí v pozemku p.
č. 2329.
Jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, které zůstanou ve
vlastnictví města.
Na cenu věcného břemene zbývá 136 488,- Kč (65,71 Kč/m2) při přibližné ploše hráze 2077
m2.
Záměr směny schválen dne 20. 1. 2021
Záměr zveřejněn dne 21. 1. 2021
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje 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.

C) Záměr prodeje
1)
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej pozemku p. č. st. 118, zastavěná plocha a
nádvoří, výměra 5 m2 v k.ú. Zliv nad Mží.
Pozemek zastavěný stavbou žadatele.
Cena 330,-/m2, sleva 2x10%, podléhá DPH
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 118, zastavěná plocha a
nádvoří, výměra 5 m2 v k. ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 118, zastavěná plocha a nádvoří, výměra
5 m2 v k. ú. Zliv nad Mží.
2)
ANONYMIZOVÁNO žádají o prodej části pozemku p. č. 265/2, zahrada, výměra 53
2
m v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Pozemek p. č. 265/1 koupili v dobré víře, že předmětná část je jeho součástí.
To, že nejsou vlastníky, se dozvěděli až při projednávání projektu inženýrské sítě U rybníka.
Cena 825,-/m2, sleva 2x10%, nepodléhá DPH
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RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 265/2, zahrada, výměra
53m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Ing. Nutil: Pozemek je součástí projektu k parcelaci, a proto nyní RMP nedoporučuje prodávat.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 265/2, zahrada, výměra 53m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
3)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p. č. 118/1, travní porost, výměra
2
100 m v k. ú. Vížka za účelem zřízení sportoviště přístupného i pro další osadníky.
Předmětná část nenavazuje na pozemek žadatele.
ÚP území pro individuální rekreaci.
Proběhlo nové zaměřování hranic a nevyšlo z něj oparcelnění pozemku.
Cena 250,-/m2, sleva 2x 10%, nepodléhá DPH
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 118/1, travní porost,
výměra 100m 2 v k. ú. Vížka.
Ing. Nutil: Chceme, aby tento pozemek byl přístupný i pro další osadníky.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 118/1, travní porost, výměra
100 m 2 v k. ú. Vížka.
4)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p. č. st. 108 v k. ú. Zliv nad Mží, na
kterém stojí kolny ve vlastnictví žadatele.
ÚP území pro individuální rekreaci.
Cena 330,-/m2, sleva 2x10%, osvobozeno od DPH
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 108 v k. ú. Zliv nad Mží.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
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proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 108 v k. ú. Zliv nad Mží.
5)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p. č. 1350/1 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní.
ÚP plochy zemědělské v zastavěném území.
Na pozemek zasahuje ochranné pásmo dráhy
Existující nájmy na zahrádky
Cena 350,- /m2, sleva za OP dráhy, osvobozeno od DPH
RMP doporučuje neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 1350/1 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 1350/1 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní.
6)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p. č. 292/1, zahrada, výměra 424 m2 v k.
ú. Vysoké Sedliště
PLA 27 – údolní niva.
ÚP území smíšené venkovské
Cena 330,-/m2, sleva 2x 10%, nepodléhá DPH
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p. č. 292/1 v k. ú. Vysoké Sedliště.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 292/1 v k. ú. Vysoké Sedliště.
7)
Společnost Justina a.s. Planá, IČO 264 09 127, žádá o prodej části pozemku p. č. 175/9,
ostatní plocha, zeleň o přibližné výměře 30 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní v souvislosti
s přístavbou skladu k budově č. p. 857 na st. p. č. 1852.
Požárně nebezpečný prostor vzniklý přístavbou bude na pozemku stavebníka.
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ÚP zeleň veřejná
Cena 350,- Kč/ m2, podléhá DPH
RMP doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 175/9, ostatní plocha, zeleň o
přibližné výměře 30 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Mgr. Němečková: Z pohledu z ulice do této firmy se jedná o uřízlý pravý zadní roh, kousek od
rohu vede vycházková cesta, té se to ani nedotkne.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 175/9, ostatní plocha, zeleň o přibližné
výměře 30 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
9. Plán společných zařízení pozemkových úprav
Plán předkládá a široce komentuje vedoucí Odboru správy, majetku a investic, Ing. Jiří Ťupa.
Plán je zde rovněž vystaven v papírové podobě. V plánu se řeší ochrana veřejných zájmů, zájmy
vlastníků a ochrana životního prostředí. Dále se řeší zpřístupnění cest, protierozní ochrana,
vodohospodářská opatření, tj. ochrana před povodněmi, dále ochrana spodních vod
a biocentra a biokoridory. Zpracovává jej odborná projekční firma a je schválen odbornými
orgány.
RMP doporučuje ZMP schválit plán společných zařízení v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
a navazující části k. ú. Chodová Planá zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav.
Bez dotazu, diskuze, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje plán společných zařízení v k. ú. Planá u Mariánských Lázní a navazující
části k. ú. Chodová Planá zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav.
10. Zprávy z kontrol Finančního a Kontrolního výboru

FV překládá zprávu týkající se finančních výdajů na Plánský měsíčník v roce 2020. Ze zprávy
nevyplývají žádná opatření. Dáno slovo p. Teplíkovi.
p. Teplík: Provedli jsme kontrolu, neshledali jsme žádné nedostatky, čerpání bylo v souladu
s rozpočtem. Spočítali jsme průměrnou cenu jednoho kusu, dle počtu stran.
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Mgr. Němečková: Jsem ráda, že je tu zpráva, která je naprosto nekonfliktní. V textu jsou
uvedena čísla, která však nejsou dobře. Finanční výbor pracuje tak, že není schopný přečíst
správně faktury. Sumy z výstupu nejsou v pořádku, nechci se tady o tom dlouze bavit, člověk
z venku to asi nepozná, ale čísla jsou špatně, pexeso není zahrnuto, začali jste cosi odčítat. Je
zarážející, že přestože dostanete všechny podklady, členové FV, včetně předsedy, nejsou
schopni předložit správné závěry.
p. Teplík: Mohli jste nás upozornit, že tam máme chybu. Teď to nemohu posoudit.
Mgr. Němečková: Když se vás pokusím upozornit, řeknete mi: „My si myslíme, Vy si myslíte.“
Už jsem to vzdala.
Dále bez připomínek, či dotazů.
ZMP bere na vědomí zprávu z kontroly FV č. 8.
Mgr. Němečková: Pan Teplík opakovaně požaduje další informace k již ukončené kontrole na
Mincovnu, která proběhla v září, zápis byl odevzdán a projednán na ZMP, tak se stalo i před
zahájením tohoto jednání, dokonce kontaktoval v této věci Česko – německý fond budoucnosti.
Z tohoto důvodu navrhuji následující usnesení: ZMP rozhodlo, že pokud jsou kontroly výborů
projednány v ZMP a tedy uzavřeny, nemají členové výborů oprávnění požadovat k již
ukončeným kontrolám další materiály.
p. Teplík: Nedotazoval jsem za FV, ale jako zastupitel a tam mi odpověděli, že pokud požádám
starostku, tak jsou ochotní dát přístupové kódy.
Bc. Packan: Já si myslím, že je zbytečné toto usnesení, protože všechny plány schvaluje ZMP.
Pokud jsou tam nějaké nesrovnalosti, tak se nedivím, že se dále dotazují.
Mgr. Němečková: Evidentně není, právě požádal o další dokumenty.
Mgr. Pelán: Můžu se zeptat pana Teplíka, jaký má důvod, aby tu zprávu viděl?
p. Teplík: Protože jsem ji neviděl, paní starostka mi ji neposkytla.
Mgr. Němečková: Chci mluvit o obecném principu. Nejedná se jenom o Mincovnu, tam není
co najít. Všechno co radnice má, dává k dispozici. Pan Teplík laboruje s termíny, protože
požadoval závěrečnou zprávu. U fondu požaduje účetní zprávu. Pan Teplík znovu a znovu
požaduje materiály, když je kontrola uzavřena, ukončena, vyvěšena na webu. Protože to panu
Teplíkovi nestačí říci, já bohužel toto usnesení potřebuji.
pí Hastíková: Pan Teplík nežádal o novu kontrolu. Pan Teplík žádal o zprávu jako zastupitel.
Mgr. Němečková: To já slyším poprvé.
Dále bez diskuse, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 1: p. Teplík;
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zdrželi se 3: MUDr. Jungr, p. Antropius, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo, že pokud jsou kontroly výborů projednány v ZMP a tedy uzavřeny,
nemají členové výborů oprávnění požadovat k již ukončeným kontrolám další materiály.
KV předložil zprávu z kontroly plnění usnesení RMP a ZMP za I. pololetí 2020 a kontroly petic
a stížností za I. pololetí 2020 a z dodatečné kontroly výběrového řízení na Rozšíření
kamerového systému MKDS Planá 2019.
Ing. Nutil: S ohledem na skutečnost, že se z jednání ZMP omluvila Ing. Ryšavá, lze
předpokládat, že zpráva KV se projednávat dnes nebude, proto dávám hlasovat, že projednání
zprávy bude odloženo na příští jednáním ZMP:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo, že zpráva KV č. 7 bude projednána na příštím jednání ZMP.
11. Výroční zpráva o kultuře za rok 2020
Odbor kultury zpracoval výroční zprávu o stavu kultury a umění v Plané v roce 2020, tedy
v roce, který byl pro pořádání kulturních akcí velmi složitý, celá řada akcí byla buď zásadně
omezena, nebo dokonce úplně zrušena. Přesto, jak vyplývá z předložené zprávy, se podařilo
různou formou řadu akcí realizovat a poskytnout tak občanům Plané a okolí celou řadu
kulturních zážitků.
ZMP bere na vědomí Výroční zprávu o stavu kultury a umění za rok 2020.
12. Zavedení vody do Křížence
Bod obsáhle komentuje Ing. Nutil: již na minulé schůzi ZMP jsem v závěru informoval
o problémech souvisejících s akcí „zavedení vody do místní části Kříženec“. Jeden problém
spočíval ve výši příslušné investice. Druhý, a skoro zásadnější problém, spočívá v tom, že pro
úspěšné pokračování akce by bylo nutné přijmout do značné míry „vyděračské“ požadavky
některých vlastníků zemědělských pozemků, např. úhradu věcných břemen ve výši 200 Kč/m.
Dle vyjádření projektanta vést trasu jinudy není v podstatě možné.
Tehdy nevzešlo z našeho jednání žádné usnesení.
Poté oslovil radu města občan z Křížence dopisem, ve kterém popisuje neutěšenou situaci
v zásobování obyvatel místní části Kříženec pitnou vodou.
Proto rada doporučuje ZMP projednat toto znovu v samostatném bodě. Rada k tomu
nenavrhuje žádné usnesení.
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Možný návrh usnesení by podle mne byl např. tento: ZMP rozhodlo 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.
Ing. Nutil: MVDr. Krys obešel občany Křížence, předložil přehled občanů, kteří by se
k soustavě připojili. Firma VAK KV začala plánovat propojení vodovodních soustav, bude se
připravovat projektová dokumentace s propojením vodovodů v Plané a Bezdružicích. Oslovil
jsem pana Stehlíka, náměstka VAK KV, shodli jsme se na tom, že by bylo dobré koordinovat
jejich i naši realizace, ale my jsme v předstihu. Oni teprve začínají s projektovou dokumentací.
Jedná se o velkou stavbu, která se bude etapizovat. Je to časově nejasné. Obracím se na pana
Ťupu, jak je to s projektovou dokumentací.
Ing. Ťupa: Pokud budou souhlasy vlastníků, mohli bychom kolem konce roku mít projektovou
dokumentaci, která bude stát ještě kolem 200.tis. Kč.
Ing. Netrval: Pokud by VAK KV realizoval, asi by to šlo jinou cestou?
Ing. Nutil: Jezdím na schůze Vodárenského sdružení, věděl jsem, že se plánuje realizace,
avšak nevěděl jsem přesný termín. Překvapilo mne, že se již zabývají projektovou
dokumentací.
Mgr. Němečková: Nechceme to zastavit, protože víme, že voda je potřebná v jakékoli místní
části. Probírali jsme to minule, že je to však velice finančně náročné. Můj osobní názor je
nezastavovat projektovou dokumentaci, ale počkat v bodě investičních akcí. Možná se podaří
navázat v té době spolupráci s VAK KV, tím by se třeba ušetřily finance. Můžeme s nimi
jednat.
Ing. Nutil: Minimálně bychom možná ušetřili za věcná břemena. Na propojení vodovodních
soustav jsou různé dotace, je to momentálně hit, a to s ohledem na klimatickou situaci. Je
nutné dotáhnout souhlasy vlastníků. Také nám VAK KV nabízí, že by Kříženec mohl být
napojen přímo z jejich soustavy.
MVDr. Krys: Je jisté to propojení, počítáte s tím? Říkal jste, že jste ochotní dát až 200,- Kč za
metr.
Mgr. Němečková: Realizace je vždycky jistá, až když jsou peníze.
Ing. Nutil: Největší požadavek byl 200,- Kč za metr, to vznesla firma EKOLAND, která jej
vznesla přes svého právníka. Pokud se nedohodneme s vlastníky, tak to prostě padá. Nedokážu
říct, s kým se domluvíme. Oslovil jsem dalšího z vlastníků, německou firmu, která se
samozřejmě dotazuje na výši satisfakce. Pokud se nedohodneme byť s jedním z vlastníků,
celková akce padá, protože nás projektant upozornil, že jiná trasa není možná. Nyní musíme
zjistit požadavky ostatních vlastníků pozemků. Předpokládáme, že když se to pustí dál,
dotáhneme to do fáze konečné projektové dokumentace a dále bude dalším krokem realizace.
Chtěl bych, aby platila dvousložková cena vody, ale to je v budoucnosti.
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MVDr. Krys: Chtěl bych jenom poukázat, že město dostává podíl z mých daní cca 100.000,Kč ročně, pokud nebudeme mít vodu, ztratí město daňového poplatníka. Vím, že jde o velkou
sumu na vybudování vodovodu, ale pro nás je to důležité.
Ing. Nutil: Je dobré, že jste napsal svůj e-mail, kde jste popsal situaci občanů, je to pro nás
přínosné. Moje zkušenost je, že když jednáte s lidmi na návsi, tak mají všichni zájem. Když
pak dojde na vyčíslování peněz, u některých zájem ochladne. Toto usnesení navrhuji
z důvodu, abychom mohli oslovovat další vlastníky pozemků, a následně dotáhneme
projektovou dokumentaci.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo 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.
13. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace
a) V souvislosti se schváleným návrhem výše poskytnutých dotací pro rok 2021 je nutné
uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dary a dotace.
Příjemce dotace

Výše dotace

Hornicko-historický spolek

95 000

Fotbalový klub

170 000

TJ Sokol Planá

184 000

Kulturní a okrašlovací spolek

110 000

Sbor dobrovolných hasičů

16 000

Sbor dobrovolných hasičů

59 000

Kardiologie Duršpek

110 000

Ing. Nutil: Nyní dávám hlasovat pro uzavření veřejnoprávní smlouvy pro FK Planá, kdy Bc.
Veselý je vyloučen z hlasování z důvodu podjatosti.
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
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proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl;
nehlasoval 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu pro FK Planá.
Ing. Nutil: Nyní dávám hlasovat pro uzavření veřejnoprávní smlouvy pro TJ Sokol Planá, kdy
MUDr. Mareš je vyloučen z hlasování z důvodu podjatosti
Dáno hlasovat o znění veřejnoprávních smluv:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu pro TJ Sokol Planá.
Dáno hlasovat pro schválení textu zbývajících veřejnoprávních smluv.
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvy pro Hornicko-historický spolek, Kulturní a
okrašlovací spolek, Sbor dobrovolných hasičů, Kardiologie Duršpek s.r.o..
a) Plzeňským krajem je jako každý rok předložena smlouva na poskytnutí dotace na
dopravní obslužnost. O přidělení dotace jsme již rozhodli, zbývá schválit VS.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost.
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení pečovatelské služby
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Tento bod komentuje Mgr. Němečková: V dodatku ke smlouvě o Zabezpečení pečovatelské
služby, kterou má město uzavřenou s ostatními obcemi ve správním území, je nahrazeno slovo
jízda slovy práce zaměstnance pečovatelské služby.
RMP doporučuje ZMP schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o Zabezpečení pečovatelské služby
s ostatními obcemi ve správním území města dle návrhu.
Ing. Nutil: Je to tedy tak, že znění dodatku, které bylo zasláno zastupitelům v materiálech bude
stejné pro všechny obce, které mají uzavřenou smlouvu.
Mgr. Němečková: Ano, je to pro všechny obce stejné.
Bez dotazu, přistoupeno k hlasování:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Antropius, Bc. Veselý, p. Teplík,
RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: Ing. Ryšavá, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o Zabezpečení pečovatelské služby s ostatními
obcemi ve správním území města dle návrhu.
15. Náměty a připomínky zastupitelů
pí. Duchková: Měla bych přání, nevím, jak to bude finančně náročné. Byla bych ráda, kdyby
jedna lavička byla umístěna na turistickou stezku mezi Otínem a Týncem.
Ing. Nutil: Nedávno jsme dělali inventuru, lavičky máme ve skladě a není problém ji umístit.
Avšak jediným problémem je, že nevím, zda je pozemek v našem vlastnictví. Technicky to není
problém, ale nechceme umisťovat lavičky na cizím pozemku. Zjistíme, kde je to naše, beru si
to na starost. Společně bychom pak našli místo k umístění lavičky.
p. Antropius: Cesta od koupaliště směrem na Kříženec je hodně frekventovaná, cestu nám
někdo opanoval s terénním autem, jsou tam hluboké koleje, cesta je zničená. Auto jsem si
vyfotil. Stálo by za to, aby se tam zamezilo vjezdu. Chtěl bych na to upozornit, asi se žádné
usnesení nebude přijímat. Dále bych chtěl učinit oznámení o ukončení mého mandátu
zastupitele. Nelíbí se mi politické názory v našem uskupení, připadám si jako osamělý jezdec,
proto postupuji svou pozici dále. Sestavil jsem knížku, bohužel v současnosti nelze uspořádat
veřejnou prezentaci, knihu rád poskytnu k přečtení. Dále bych chtěl městu poděkovat za dotaci
za mou knihu „Pod sedmi prapory“ - přečetl citaci z knihy. Děkuji za spolupráci a doufám, že
se tady budeme i nadále setkávat.
Mgr. Němečková: Chtěla bych říct, že existuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstva obcí, v zákonné rovině tvoje vyjádření neznamená nic. Je nutné písemně doručit
ukončení mandátu na podatelnu městského úřadu, jakmile doručíš své odstoupení, nastupuje
další kandidát, ale to už jsem ti psala e-mailem.
Ing. Nutil: Chci říct, že mě to mrzí, voliči nějak rozdali karty, a tak by to mělo být. To si musíš
srovnat sám.
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MUDr. Jungr: Prodělal jsem nemoc, zhodnotil jsem si priority a nyní přemýšlím, zda setrvat
v ordinaci nebo ne. Prosím o projednání uzavření úhrady za zhodnocení ordinace, abych věděl
jak se zachovat, dotaci jsem žádnou neobdržel. Předložil jsem městu nějaké materiály a stále to
není vyřešené, trvá to již 10 let.
Ing. Nutil: Materiály mám, město Vám něco slíbilo. Vyžádal jsem si podklady, psal jsem Vám
již před několika lety nějaké stanovisko, které jsme projednávali i na radě. Osobně jsem Vám
sděloval, že vám město uhradí, co schválila rada. Vám se to nelíbilo, Vy jste říkal všechno nebo
nic.
MUDr. Jungr: Dokumenty zůstaly stejné. Bylo mi slíbeno něco jiného, ale dokumenty nebyly
bohužel úplné.
Ing. Nutil: Předložím zastupitelstvu podklady, pokud se mi podaří je najít. Když jsem nastoupil
na radnici, bylo jediným výstupem rozhodnutí rady. Nevím, jestli bude rada, nebo
zastupitelstvo, ochotno revokovat původní rozhodnutí. Dám ZMP všechny podklady, které
mám.
MUDr. Kučera: Chtěl bych se zmínit o očkování proti covidu. V médiích informují, že budou
očkovat praktici a my jsme následně bombardováni lidmi. Krajský koordinátor uvolnil vakcíny
pro 5 obvoďáků Plzeňského kraje. Je to minimum, není to tak, že by praktici nechtěli očkovat,
ale množství je tak symbolické, že by vakcíny dostal pouze jeden obvodní lékař. Zprávy ve
sdělovacích prostředcích dělají zlou krev.
Mgr. Němečková: Pro praktiky jsou k využití pouze určité druhy vakcíny z důvodu nakládání.
Zásluhou paní ředitelky od 20. 1. funguje sv. Anna jako očkovací místo, za 2 měsíce bylo
naočkováno 1300 lidí. Nejdéle do týdne jste naočkování, což je dobrá zpráva. Co se nám
mimořádně podařilo zajistit mobilní antigenní testování, které nyní skončilo, od 15. 3.se
následně podařilo zajistit antigenní testování v budově nemocnice Swiss Med Clinic. Možná
by mělo být ještě jedno testovací místo v soukromých prostorách, to je v jednání. Dále ještě je
v jednání PCR testování na Sv. Anně. Všechny informace jsou na webu a facebooku . Říkám
to proto, že i toto zasedání sleduje určitý počet lidí.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, poděkoval přítomným za hladký průběh jednání a ukončil jednání
v 19:26 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Jiří Kučera, v. r.
RSDr. Josef Švarcbek, v. r.
Mgr. Martina Němečková, starostka, v. r.
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.

Dne 17. 3. 2021 zapsala Dana Hemrová
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