Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 23. června 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.
Následně se slova ujal řídící schůze místostarosta, Ing. Pavel Nutil, který přivítal přítomné
a ujal se vedení zasedání. Ing. Nutil konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně
vyhlášeno a svoláno. Na zasedání je přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni z jednání jsou
Mgr. Ota Postl a MUDr. Jiří Kučera, dále není přítomen Mgr. Kučera. 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 pí Helena Duchková a Bc. Jan Veselý.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán,
p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: pí Duchková, Bc. Veselý;
nepřítomni 3: MUDr. Kučera, Mgr. Postl, Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu pí Helenu Duchkovou a Bc. Jana Veselého.
Dostavil se Mgr. Kučera, je tedy přítomno 13 členů.
K navrženému programu nebyly vzneseny námitky, dáno hlasovat:
Program:
1) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2) Diskuse
3) Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4) IV. rozpočtová opatření
5) Závěrečný účet města
6) Změna jednacího řádu ZMP
7) Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla
8) Změna č. 2 územního plánu města Planá
9) Majetkové záležitosti
10) Veřejnoprávní smlouva: Investiční dotace na osvětlení fotbalového hřiště
11) Termíny jednání RMP a ZMP pro II. pololetí roku 2021

12) Zprávy z kontrol KV a FV ZMP
13) Náměty a připomínky zastupitelů
Bez jiného návrhu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje program 20. jednání ZMP.
Ing. Nutil dále konstatoval, že zápis z minulého, 19. zasedání ZMP ze dne 28. 4. 2021, řádně
ověřili pánové Mgr. Miroslav Pelán a František Kadlec. 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.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Paní starostka podala podrobnou zprávu o práci RMP, která se sešla od posledního ZMP 4x.
Všechna usnesení z jednání RMP jsou vyvěšena na webových stránkách města a na úřední
desce. Paní starostka vyzvala přítomné k případným dotazům.
Ing. Ryšavá: Chtěla bych se zeptat k přidělení zakázky na Revitalizace zahrady městské
knihovny s firmou Zahradní a parková, zda již byla uzavřena smlouva, dosud nevisí na webu.
V radě to bylo schváleno 17.5., tak jsem předpokládala, že je tam termín patnácti dnů.
Ing. Ťupa: Přišla dnes, teprve pak se bude vyvěšovat.
Mgr. Němečková: Postup je dodržen správně, vyvěšuje se do 15 dnů od podpisu. 17. května byl
přidělena zakázka. Jenom abychom si vysvětlili ty termíny.
p. Kadlec: Mám návrh pro ZMP, aby doporučilo RMP zrušit usnesení RMP č. 241/5 a usnesení
RMP č. 222/8. Areál městského koupaliště je morálně zastaralý, rovněž budova restaurace je
ve špatném stavu, rovněž není dosud vybudováno parkoviště, ačkoli mělo již dávno být hotové.
Několik let se zde provádějí opravy a investice, aniž by byla vypracovaná nějaká koncepce
využití areálu. Zároveň předkládám ZMP návrh na usnesení: ZMP doporučuje RMP revokovat
unesení č. 241/5 a usnesení č. 222/8, ZMP ukládá RMP vytvořit pracovní skupinu, která
zpracuje ucelený a komplexní záměr modernizace areálu městského koupaliště s cílem
modernizovat areál, jeho celoroční využitelnost, rozšíření služeb pro občany a turistiku,
vypracuje finanční analýzu nákladů a výnosů budoucího dopadu na rozpočet města,
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ekonomickou udržitelnost a vytvoření pracovních míst, zapracování záměrů do plánu rozvoje
města pro možné čerpání dotací. Pracovní skupina bude tvořena ze zástupců všech politických
subjektů města pro svoji nadčasovost jednoho volebního období, za přizvání odborných
poradců, za účasti občanů formou anket a besed a stanoví konkrétní odpovědnost za provedení
a realizaci.
Mgr. Němečková: Bylo to velmi dlouhé, navrhnul jste revokovat dvě usnesení a dále jste
navrhnul další usnesení. Jestli se nepletu, o parkovišti jsme zde několikrát hovořili. Projekt,
který byl součástí parcelace na severu a který vznikl v té době, a jehož součástí bylo právě
vybudování parkoviště, byl megalomanský, na to, že parkoviště pro koupaliště má sloužit pouze
dva a půl měsíce v roce pouze pro návštěvníky koupaliště. Nechali jsme spočítat dvě varianty,
protože si uvědomujeme, že to parkoviště je tam potřeba, ale to usnesení, které vy navrhujete
zrušit, tak už je zrušené zastupitelstvem. Ten průvodní projekt byl již změněn z důvodu
dokončení akce sever. Bylo rozhodnuto, že tam budou travní dlaždice, nebo uválcovaná
frézovaná, na to se už vyčlenily finance z rozpočtu. Chci jenom říct, že to nebylo rozhodnutí
RMP, ale projednávalo se to na ZMP. Nebude to jednoduché zrušit toto rozhodnutí rady,
protože byly učiněny další kroky, byly dány finance do rozpočtu, tuším 2. mil Kč. To byste
musel jít tak daleko, že byste musel revokovat rozpočet. Zeptám se tedy obráceně, co chcete,
aby se udělalo s parkovištěm?
p. Kadlec: Chci, aby tam bylo 71 míst, tak jak bylo v projektu, nyní je tam kolem 50 míst a je
to nedostatečné.
Mgr. Němečková: V tom případě na to musí navazovat, abyste revokoval usnesení, kterým se
schválil rozpočet, ve kterém jsou 2. mil Kč na tu úspornou variantu, tak aby se tam dalo 6. mil.
Kč. Tenkrát ZMP rozhodlo, že je to nehospodárné, vybudovat parkoviště využívané 2 měsíce
v roce za 6. mil. Kč. Zastupitelé nikoli rada rozhodla. Vytrhnul jste z toho jenom část, nicméně
můžeme o tom hlasovat.
p. Kadlec: Domnívám se, že ZMP o tom nerozhodovalo, bylo to pouze rozhodnutí RMP,
podíváme se na to, ale já říkám za sebe a plánské občany, že trvám na tom, aby to bylo uděláno
dle projektu, který byl schválen ZMP.
Mgr. Němečková: Není pravda, co tady zaznívá. Projekt ZMP neschválilo, ZMP schvaluje
rozpočet a tím říká, co chce, aby se udělalo. Nenajdete usnesení ZMP, že se mělo parkoviště
udělat, najdete kolonku v rozpočtu. Když se schvaluje parkoviště za 2. mil Kč, tak se tím říká,
jaké parkoviště se bude budovat. To je jenom na vysvětlení, abyste napříště neříkal něco jiného.
Ing. Nutil: Já bych tedy dal hlasovat pro návrh pana Kadlece, další návrh již nezazněl.
Mgr. Němečková: Měli bychom hlasovat pro každý návrh zvlášť, ještě tu nebylo diskutováno
o druhém návrhu revokace, o příjezdové cestě. Navrhuji, aby se to od sebe oddělilo.
Ing. Netrval: Peníze jsou již v rozpočtu, tak jako s parkovištěm.
Ing. Nutil: Ano samozřejmě to jsou, budeme tedy hlasovat o každé revokaci zvlášť.
Dávám hlasovat pro návrh: ZMP doporučuje RMP revokovat usnesení RMP č. 241/5.
Pro schválení hlasovali 4 zastupitelů: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
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proti 8: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
zdržel se 1: Mgr. Kučera;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Nyní dávám hlasovat pro návrh usnesení: ZMP doporučuje RMP revokovat usnesení
RMP č. 222/8:
Pro schválení hlasovali 4 zastupitelů: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
proti 9: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán,
Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Nyní dávám hlasovat pro návrh usnesení: ZMP ukládá RMP vytvořit pracovní
skupinu, která zpracuje ucelený a komplexní záměr modernizace areálu městského koupaliště
s cílem modernizovat areál, jeho celoroční využitelnost, rozšíření služeb pro občany a turistiku,
vypracuje finanční analýzu nákladů a výnosů budoucího dopadu na rozpočet města,
ekonomickou udržitelnost a vytvoření pracovních míst, zapracování záměrů do plánu rozvoje
města pro možné čerpání dotací. Pracovní skupina bude tvořena ze zástupců všech politických
subjektů města pro svoji nadčasovost jednoho volebního období, za přizvání odborných
poradců, za účasti občanů formou anket a besed a stanoví konkrétní odpovědnost za provedení
a realizaci. Má k tomu někdo něco?
Bc. Packan: Já bych se chtěl vyjádřit k tomu návrhu, tady to vypadá, že se to zase nějakým
způsobem rozdrobí, ale já souhlasím s návrhem pana Kadlece, aby byla koncepce, zpracovala
se studie. Doufám, že zastupitelé začnou něco dělat, začnou přemýšlet a začnou hlasovat podle
svého svědomí, protože tohle je neuvěřitelný. To koupaliště díky tomu funguje jenom na půl,
už by se mělo něco udělat.
Mgr. Němečková: Já to chci jenom doplnit, každý používáme rozum, myslím, že ty invektivy
jsou zbytečné. Chci říct, že za tu dobu, co tady konkrétně sedím já, na koupališti vzniklo nové
brouzdaliště, nové sociální zařízení, zpracovává se posouzení na hráz, takže je zřejmé, že se
zastupitelstvo o koupaliště stará. Já nevím, jaké podněty máte vy, já se také se bavím s občany,
jsou většinou pozitivní reakce, jezdí sem lidé z okolí i širšího. Asi se budeme různit v bodě, jak
má koupaliště vypadat. Osobně si myslím, že k tomu není potřeba pracovní skupina. Je to
veřejná služba, a proto je nutné to dotovat, děje se to ve všech městech. Pokud to nebude
dotované, muselo by se zvýšit vstupné, to pak je návrh, o kterém se dá hlasovat.
p. Kadlec: Chtěl bych jenom dodatek, házíte na mne, že by se zvedlo vstupné, nemáte k tomu
žádné podklady. Dáváte plánským občanům vzkaz, když chtějí dobře zaparkovat, ať si pořídí
karavan.
Ing. Nutil: To jste to vůbec nepochopil, dávám tedy návrh na hlasování pro návrh p. Kadlece:
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Pro schválení hlasovalo 5 zastupitelů: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek,
MUDr. Jungr,
proti 5: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 3: pí Duchková, Mgr. Kučera, Bc. Veselý;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Vzhledem k tomu, že z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti není přítomna tajemnice
úřadu Mgr. Coufalová, podala starostka, Mgr. Němečková, informace o plnění uložených
úkolů: Z usnesení vyplývá pouze jeden historický úkol, a to měření emisí v místě záměru stavby
linky na termální depolymerizaci, tento byl splněn, měření proběhlo 17. 5., výstupy z něj však
ještě nebyly doručeny na úřad.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
4. IV. rozpočtová opatření
Vedoucí finančního odboru, pí Bernasová, obsáhle komentuje návrh IV. rozpočtových opatření,
s tím, že RMP doporučuje ZMP schválit IV. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů
120 067,00 tis. Kč a výdajů ve výši 159 400,00 tis. Kč.
Návrh IV. rozpočtových opatření města Plané v r. 2021

Rozpočet po III. rozp.opatř. (v tis Kč) ve výši:

Rozpočtová
skladba
org.
par.

3429

216 3632
2169
30
118
123
36
203

3326
3429
3429
3699
4351
4311
4311
4311

Text
pol.
1122
4116
4116
4116
4111
4122
4116
4116
2132
2212
6121
5171
6121
5169
pol.
pol.
pol.
pol.

UZ
13351
13015
13018
98037

Daň z přjmů PO za obce
Odměny pro peč.službu - COVID 19
Dotace na výkon soc. práce
Odměny pro prac.MěÚ - soc.práce COVID 19
Příspěvek - kompenzační bonus - COVID 19
Dotace pro Dům dětí a mládeže Plzeň.kraj
Snížení očekávané dotace - hasičské auto
Oprava chyby III. RO (početní chyba v součtu)
Příjmy z pronájmu hrobových míst
Příjmy sankční - stavební

Mincovna - projekt - navýšení
Opravy koupaliště
Nová dětská hriště včetně hracích prvků
Rezerva rady na studie a žádosti - doplnění
13351 Použití dotace na odměny pro peč.službu
13015 Použití dotace na platy zam.soc.práce
Snížení fin.prostř.města na platy zam.soc.pr.
13018 Použití dotace na odměny na soc. práci
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Příjmy
122 875,00

Výdaje
162 637,00

Údaje jsou v tis Kč
Příjmy
Výdaje
158,98
310,42
321,99
6,69
243,92
50,00
-2 000,00
-2 000,00
20,00
80,00
1 250,00
-167,00
167,00
500,00
310,42
321,99
-321,99
6,69

301
36
8
212
2091
2161
141
38
3429
205

3111
3639
2341
3639
6171
3635
3632
3639
2212
3113
5512
6171
3632

6121
6121
6121
6121
6122
5169
5137
5169
6121
5336
6123
5171
5811

Zahrada MŠ Havlíčkova - proutěný plot
Čerpání rezervy Rady města
Rybník Pavlovice
Projekt přestavby budovy Plánských služeb
Nová elektronická úřední deska
Změna územního plánu č. 2
Tabule s označením význam.osobností - hřbitov
Kámen a voda - část.přesun do roku 2022
Ulice Na Valech - dokončení
Přeposlání dotace ZŠ pro DDM
Auto - hasiči (nákup v roce 2022)
Opravy budov v OSMI
Navýšení výdajů za pohřby občanů
Přehled úprav - přesunů

33,00
-33,00
350,00
370,00
300,00
500,00
-75,00
-500,00
-360,00
50,00
-6 000,00
50,89
10,00
-2 808,00

-3 237,00

Celkový přehled rozpočtu - schváleného a upraveného:
změny IV. RO:
158,98
100,00

-3 066,98
-2 808,00
686,00
-3 923,00
-3 237,00
-429,00

Rozpočet
po RO III. a po RO IV.

RS
92
530,00
14
200,00
1 000,00
12
270,00
120
000,00
97
570,00
57
430,00
155
000,00
35
000,00

Daňové příjmy

92 530,00

92 688,98

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

13 797,10
1 000,00

13 897,10
1 000,00

Dotace - přijaté transféry

15 547,90

12 480,92

122 875,00

120 067,00

Neinvestiční výdaje - běžné

97 952,00

98 638,00

Investiční výdaje - kapitálové

64 685,00

60 762,00

162 637,00

159 400,00

39 762,00

39 333,00

Příjmy

Výdaje
Použití FRR a fondu památek

Ing. Nutil: Rozpočet je zatím krytý hotovými penězi, a tak by tomu mělo být i nadále. To je
hlavní důvod, proč nyní vyndáváme z rozpočtu auto. Uvidíme v září, zda dostaneme dotaci,
fyzicky ty peníze by se musely uhradit až v roce 2022. V návrhu usnesení je navrhováno další
usnesení, aby byla jistota, že auto budeme pořizovat.
Mgr. Němečková: Názor auditorů je, že musíme dát do rozpočtu věci, i když se v daném roce
nerealizují, stačí podepsat smlouvu a musíme celou sumu dát hned do rozpočtu. Tím nám poté
bobtná rozpočet a je to uměle vytvořené. Vůbec tu není vůle auto nepořídit. Proto navrhuji tedy
usnesení: ZMP rozhodlo, že se v případě neposkytnutí dotace na nové auto pro hasiče, bude
zabývat pořízením nového vozu při přípravě rozpočtu na rok 2022.
Ing. Nutil i Mgr. Němečková postupně okomentovali investice do Mincovny, přesun na opravy
na koupaliště, na herní prvky na koupaliště, rezervu na studie a projekty a další položky.
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Ing. Ryšavá: O jakou budovu Plánských služeb se jedná?
Ing. Nutil: Je to areál technických služeb. Chtěli bychom soustředit tyto provozy do jednoho
místa, s tím, že když by se to podařilo dokončit, museli bychom se bavit o tom, co uděláme se
stávajícím areálem Plánských služeb.
Ing. Ryšavá: Znovu bych se zastavila u hasičského auta. V usnesení je, že se budeme zabývat
nákupem. Co tedy pak uděláme? Je záruka, že jej zakoupíme.
Ing. Nutil: Nevím, jaké usnesení bychom museli přijmout, abychom to zaručili. Je to vyjádření
naší vůle. Už minule pan Netrval správně podotknul, že ty peníze jsou tam zbytečně, sám jsem
říkal, že bych je tam nechal, ale situace s bobtnáním nákladů nás přinutila, abychom to nyní
vyndali.
p. Teplík: Projekt Mincovna považuji za nešťastný projekt. S mincovnou mám problém, proto
budu hlasovat proti.
p. Kadlec: Připojím se k panu Teplíkovi, protože nesouhlasím s náklady na mincovnu. Chceme
schvalovat peníze na něco, co nevíme, co z toho bude.
Ing. Nutil: Musím podoktnout, že víme, na co peníze máme. ZMP to schválilo již minulý rok,
vy jste tu sice nebyl, ale už se to stalo.
p. Kadlec: Je to v rozporu s pravidly hospodaření. Bylo by poctivé říct občanům, že to zatíží
rozpočet města. Nesouhlasím s přesunem 6 mil. Kč, ať zůstanou v šuplíku. Stejným problémem
jsou i peníze na Plánské služby, jsou to jenom úvahy. To jsou moje důvody, proč nebudu
hlasovat pro.
Mgr. Němečková: Obvyklý postup je, že když se město zabývá nějakým záměrem, tak se
zpracuje studie, jsou k tomu jednání, setkávání a až pak se přistoupí k projektové dokumentaci.
p. Kadlec: Je to z letáčku, který se mi náhodou dostal do rukou. Náklady na provoz mincovny
se odhadují na 4-5 milionu ročně, vůbec nevíme, jak nás to zatíží.
Mgr. Němečková: Možná máte informace z toho, co požadoval pan Teplík dle zákona
106/1999. Ale protože právě probíhala jednání, a my jsme následně projednali tak, aby tato
mincovna měla co nejmenší provozní náklady. Už jste nesledoval ten tok dál. Rozhodování o
investici přichází později v dalším hlasování ZMP.
pí Händleinová: K čemu bude ta Mincovna, bude to galerie, jako pro občany, jaký máte návrhy?
Mgr. Němečková: Chodíte prosím někdy na radnici? V budově na schodišti je vystavený
kompletní projekt již rok, rovněž je to i na webových stránkách, kde visí vizualizace. Musíte i
vy se aktivně zajímat. Částečně to bude infocentrum pro turisty, část je galerie, muzeum,
venkovní prostor bude pro oslavy, svatby. Je to postaveno tak, aby to provozně nezatěžovalo
město. Ale současně upozorňuji, že pokud se nám nepodaří čerpat dotace, tak je to projekt velmi
drahý a velmi náročný. Myslím si, že má cenu to opravovat, ale jen za cenu, že bude možnost
čerpat dotaci. Ale pokud chceme čerpat dotaci, musí být vypracovaný projekt.
p. Kadlec: Z toho je patrné, že občanů se nikdo neptal.
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Bc. Packan: Bylo to na fcb pí starostky, pak to bylo na stránkách města. Polozbořenou budovu
bylo možné opravit za poloviční cenu, proč je to teď ve statusu kulturní památka? Možná, že
se pletu, byl bych rád, aby mi to někdo objasnil.
Ing. Nutil: Byla to kulturní památka už historicky, dříve tam byla jedna zeď, nyní je to celá
budova. Pohled památkové péče je a byl pořád stejný, je to asi tak již 30 let. Chtěli jsme pouze
upřesnit definici.
Mgr. Němečková: Ti co zde sedí, a mají domy na náměstí, případně vědí, že to není jenom o
tom, že budova je kulturní památkou, ale že budova stojí v památkové zóně. Nikdy neuniknete
památkové péči, vyjadřování atd.
pí Duchková: Proběhlo setkání s architektem, tam byste všechno zjistili, jde o to, se o věci
zajímat. Byl to jeden celý víkend, já jsem tam osobně byla.
Dáno hlasovat pro návrh Mgr. Němečkové.
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera,
Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 2: p. Kadlec, Ing. Ryšavá;
zdrželi se 2: MUDr. Jungr, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo, že se v případě neposkytnutí dotace na nové auto pro hasiče, bude zabývat
pořízením nového vozu při přípravě rozpočtu na rok 2022.
Dále bez připomínek a dáno hlasovat pro schválení IV. rozpočtových opatření:
Pro schválení hlasovalo 8 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera,
Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 5: MUDr. Jungr, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje IV. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů 120
067,00 tis Kč a výdajů ve výši 159 400,00 tis Kč.
5. Závěrečný účet města
Bod jednání komentuje vedoucí Finančního odboru, pí Bernasová a dodává, že RMP
doporučuje ZMP schválit závěrečný účet dle § 17 zákona 250/2000 Sb. včetně zprávy o
přijatých nápravných opatřeních ke zprávě o přezkumu hospodaření města Planá za rok 2020
a přijmout výrok: SOUHLAS S CELOROČNÍM HOSPODAŘENÍM MĚSTA PLANÁ BEZ
VÝHRAD.
p. Pavlíček: Prosím, aby bylo mluveno nahlas, nic jsem neslyšel.
pí Bernasová: Snažila jsem se mluvit nahlas, omlouvám se.
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Dále bez připomínek a dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje závěrečný účet dle § 17 zákona 250/2000 Sb. včetně zprávy o přijatých
nápravných opatřeních ke zprávě o přezkumu hospodaření města Planá za rok 2020 a
přijímá výrok: SOUHLAS S CELOROČNÍM HOSPODAŘENÍM MĚSTA PLANÁ BEZ
VÝHRAD.
6. Změna jednacího řádu ZMP
Tento bod komentuje Ing. Nutil: v jednacím řádu zastupitelstva máme nyní v článku 6, odstavci
13. toto ustanovení:
6. Průběh zasedání ZMP
13. Člen ZMP, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a
rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo
osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona
nebo plné moci (střet zájmů), při jednání, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh
nebo je oprávněn hlasovat, je povinen sdělit tuto skutečnost nejpozději před zahájením
hlasování. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této
záležitosti, rozhoduje ZMP. Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání.
Věta o rozhodování o podjatosti byla v minulosti do tohoto jednacího řádu převzata
v doslovném znění ze zákona o obcích. V roce 2012 byla tato věta ze zákona o obcích vyřazena,
ale v našem jednacím řádu zůstala doposud. Domníváme se, že by bylo vhodné kopírovat
úmysly zákonodárce a tuto větu z našeho jednacího řádu vyřadit rovněž.
RMP doporučuje ZMP schválit změnu jednacího řádu ZMP dle návrhu.
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje změnu jednacího řádu ZMP dle návrhu.
7. Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla
Ing. Nutil: dodatek vzniká částečně na popud firmy Tenza Energo, s.r.o. (přidání nového
odlučovače pevných částic na hlavní kotelně do předmětu koncese) a částečně na popud náš
(změna právnické osoby dodavatele a změna jednatele). Celý dodatek se tedy týká těchto dvou
skutečností.
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Text dodatku se rodil dlouho, a to zejména proto, že obě strany předložily svůj návrh dodatku
a ani jedna nebyla ochotna akceptovat návrh druhé strany.
Až v letošním roce došlo k žádoucímu posunu. Základ předloženého textu byl připraven naším
právníkem, připomínkován Tenzou Energo, a po mírných úpravách odsouhlasen právníky obou
stran.
RMP doporučuje ZMP schválit dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla.
p. Teplík: Co to znamená změna dodavatele.
Ing. Nutil: Tenza a.s. se rozštěpila na Tenza Energo, ale nedošlo ke změně smlouvy, o změně
firmy nás informovali, došlo pouze ke změně firmy, zaměstnanci zůstali stejní.
Ing. Ryšavá: Když si to shrneme je to stejná, nebo jiná firma? Je to s firma s jiným IČ?
Ing. Nutil: Je to jiná firma s jiným IČ, jinak bychom teď o tom nejednali. Změnila se i struktura
majetku, těchto věcí se týká dodatek. Byla to a.s., nyní je to s.r.o.
pí Hastíková: Jak jsme na tom s vymáháním škody za požár? Vymáháme škodu?
Ing. Nutil: Nedokážu kvalifikovaně odpovědět, není zde paní tajemnice, která to má
v kompetenci. Nevím o tom, že bychom vymáhali nějakou škodu.
Mgr. Němečková: Plnění jsme dostali, ale zvýšili nám pojistné i Tenze, nedokážu vám to říci
přesně. Nám vznikla pouze škoda navýšením pojistného. Slibuji, že to zjistím do příště.
Dále bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera,
MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 4: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla dle návrhu.
8. Změna č. 2 územního plánu města Planá
Na minulém jednání ZMP zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu.
Hlasování o zařazení jednotlivých podnětů do zadání této změny však bylo odloženo na
červnovou schůzi ZMP.
Během uplynulé doby došly další podněty na změnu. Ty, které byly do dnešního dne projednány
radou, jsou doplněny do podkladů pro naše jednání dne 23. 6. 2021.
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Tachov se předběžně vyjadřoval pouze k podnětům, které byly na
stole před minulým jednáním ZMP, k těm novým už ne. Od jednání RMP došly ještě dva
návrhy, o těch bych rád hlasoval nejdříve. Následně bychom mohli hlasovat o kontroverzních
návrzích.
Ing. Ryšavá, mám protinávrh, je to situace jako minule, opravdu nebyl čas všechno řádně
prostudovat. Potřebujeme čas, abychom mohli zajet do Tachova na úřad, a proto znovu
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navrhuji, abychom projednali pouze první hromadu, tedy prvních 32 návrhů a ostatní odložili
na další jednání ZMP.
Ing. Nutil: Co to znamená krátký čas, já jsem vám to posílal obratem, máte stejný čas, jako my.
Mgr. Němečková: Proč bychom to odkládali, máte možnost se zeptat nyní, to přeci není
problém?
Ing. Ryšavá: Proč se nemohou ty návrhy, které přišly pozdě projednat příště? Chtěli jsme
pracovní ZMP, to jste nám nedovolili, dávám návrh na toto usnesení: ZMP rozhodlo projednat
prvních 32 žádostí dnes a další na příštím jednání ZMP:
Dáno hlasovat.
Pro schválení hlasovali 4 zastupitelů: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 6: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 3: Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Budeme tedy postupovat dle původního návrhu, dávám slovo Ing. Ťupovi.
Ing. Ťupa komentuje žádost č. 52 společnosti LUKR servis s.r.o., tato se dubluje s žádosti č.
46.
Ing. Nutil: nyní dávám hlasovat pro návrh č. 52 společnosti LUKR servis s.r.o.:
Pro schválení hlasovalo 7 zastupitelů: pí Duchková, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán,
p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
nebylo dohlasováno.
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Bez dotazů, dáno hlasovat pro návrh č. 53 pana Martina Kozáka:
Ing. Ťupa okomentoval žádost pana Kozáka, která je vlastně nadbytečná, neboť žádá o to, co je
v současném územním plánu.
Mgr. Němečková: Komunikoval s ním o tom někdo?
Ing. Ťupa: On to pouze přinesl.
Ing. Nutil: Nechápu, proč bychom o tom měli hlasovat, dávám tedy pro hlasovat pro formu:
Pro schválení hlasovali 4 zastupitelů: pí Duchková, Mgr. Pelán, p. Teplík, Ing. Nutil;
nebylo dohlasováno
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
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Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Pro návrhy 33-38 nebudeme hlasovat, protože tyto podněty podal pořizovatel, tedy
město Tachov, toto sdělila paní Rolková, nyní tedy jednáme o bodech 1-32 a 39-51. Otevírám
diskusi.
p. Kadlec: Chtěl bych se zeptat k bodu č. 12, kdy město Planá žádá o změnu území pro
občanskou vybavenost, s odůvodněním je, že je to pro zdravotnictví. Současným vlastníkem je
Pozemkový úřad. Proč město žádá a na jaké zdravotnické zařízení.
Mgr. Němečková: Již dva roky komunikujeme s Plzeňských krajem i NNP na Svaté Anně o
rozšíření provozu následné péče i rehabilitace, současné pracoviště již není zcela vyhovující,
neboť roste nárok na standart. Je v zájmu Plzeňského kraje i nás, aby vznikla studie na stavbu
nové nemocnice s následnou péči a zároveň rehabilitační péči, případně i ambulantní péči.
V areálu by mohlo být výjezdové místo RZ a takto je jednáno s Plzeňským krajem i s paní
ředitelkou NNP na Svaté Anně. Výhodou je, že je tam zajištěno personální i materiálové
vybavení, není to tedy mluvení o vzdušných zámcích. V rámci pozemkových úprav jsme začali
jednat o pozemcích.
p. Kadlec: Lze vyloučit, že nemůže přijít soukromý developer, který pozemky odkoupí?
Mgr. Němečková: Když jsme zahájili jednání o směně, Pozemkový fond to neprodá. Jestli se
někdy dostaneme k projednání ÚP, minulá změna trvala 2,5 roku a po návrzích paní Ryšavé,
může trvat schvalování změny územního plánu č. 2 ještě delší dobu. Určitě to nemůže
dopadnout tak, že když jsme již zahájili jednání o směně, aby pozemky zakoupil někdo jiný.
Bc. Packan: Proč si nepožádal PK, proč se o tom dozvídáme teď? Slyšel jsem to prvně a zrovna
při schvalování ÚP.
Mgr. Němečková: Nemocnice jsou PK, je to jejich záměr, teď se teprve poptal, je to na úplném
začátku. Jedou se paralelně dvě jednání, směna pozemku a změna ÚP. Obě věci trvají dlouho.
Jakmile budu mít informaci o tom, že existuje nějaká studie, ráda vám ji řeknu. Já jako starostka
budu všemi možnými silami podporovat všechno, aby ve městě vznikla nemocnice. Všichni
občané, chtějí moderní nemocnici následné péče. Všichni občané chtějí na operaci do
specializovaného centra a následně jsou delegováni do nemocnice následné péče, pro nás je
důležité podpořit tento záměr.
Bc. Packan: Následná péče je na Sv. Anně, podle čeho jedete? Územní plán je na základě
rozvojového plánu města. Kde to máte v tomhletom něco takového zaznamenané. Rozvojový
plán končí příští rok, tady se někdo rozhodne a není to podložené.
Ing. Nutil: Mluvíme o bodu změna územního plánu, to je nyní důležité.
Mgr. Němečková: My o tom nebudeme rozhodovat, myslím naše ZMP, nikdy, je to nemocnice
PK a já se jako jedna z 15 snažím o to, aby to prošlo. Pokud to však do té změny ÚP nedáme,
nebude možné nic realizovat, protože na to, aby vznikla studie, musí mít projektanti jasně dané
území, kam to mají zakreslit. Nechápu, co je to na tom k nepochopení, je to obecný zájem. Asi
by bylo špatně, kdybych s nimi nejednala, je to v našem zájmu, aby vznikla nová nemocnice.
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Ing. Nutil: Máte někdo nějaký další podnět? Pokud ne, dávám hlasovat o zařazení do změny
územního plánu návrh č. 12, tj. rozšířit využití i na občanskou vybavenost části p. č. 1622/1 a
1622/52:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 1: p. Kadlec;
zdrželi se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo zařadit do změny ÚP č. 2 podnět č. 12, dle doporučení RMP.
MUDr. Mareš: To by měli občané vědět, jak se hlasuje pro nemocnici.
p. Pavlíček: Chtěl bych se vrátit k podnětu č. 2, protože to sousedí s naší parcelou a nechceme,
aby se tam silnice stavěla. Nechceme to prodat, ani poskytnout pozemek. Já jsem o tom dříve
nevěděl. Bylo to provedeno kvůli paní Manové, já jsem to nechtěl.
Ing. Nutil: Jenom pro přítomné, pan Pavlíček je žadatelem. V předchozí změně ÚP, tedy změně
č. 1 bylo změněno využití pozemku na místní komunikaci, asi aby byla obslužnost. Navrhoval
to pořizovatel ÚP, pan Pavlíček s tím nesouhlasí, chce, aby se napravil původní stav. Paní
Rolková rovněž vydala nedoporučující stanovisko, je to pro přístup do lokality k Bohušovu
vrchu. S tím je ztotožněna RMP a rovněž doporučuje nezařadit do změny. To není ani možné,
že jste to dříve nevěděl. Jedná se pouze o návrh, ale nyní můžeme odhlasovat jinak.
MUDr. Jungr: Vy říkáte, že při první změně to tam někdo dal, kdo to tam tedy dal? Bylo chybné
rozhodnutí, nebo nebylo chybné rozhodnutí?
Ing. Nutil: Já to skutečně nevím, nemohu si to pamatovat. Doporučení k tomu nyní vydává MěÚ
Tachov, paní Rolková. Rada se řídila tímto doporučením.
p. Pavlíček: Je to stanovisko doporučující, vy přeci rozhodujete. Jsme lidi, domluvíme se, budu
se muset bránit soudně. Kdyby ta cesta prošla, kdo ji bude stavět?
Ing. Nutil: Podotýkám, že není žádná garance našeho rozhodnutí. Nadále budou následovat
další vyjádření všech možných institucí a orgánů. My jsme ti, co všechno platí, ale konečné
slovo nemáme. To nevím, ta stavba tam ani nemusí třeba nikdy být.
Ing. Ryšavá: Nemůže být právě z toho důvodu to pracovní ZMP, jsem přesvědčena, že bychom
měli hlasovat i o těch nedoporučujících.
Mgr. Němečková: Na pracovní ZMP by pan Pavlíček nemohl přijít a tam kam vy se chcete jít
zeptat, je paní Rolková, která vám dala rovněž vyjádření.
Ing. Nutil: Vždyť i tu skutečnost o panu Pavlíčkovi víte přeci 2 měsíce, tj. úplně od začátku
každý z vás máte žádost pana Pavlíčka.
Ing. Ryšavá: Jde přeci o nás, aby my jsme věděli a měli ty důvody, a na základě opravdových
argumentů.
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Ing. Nutil: Jiné informace vám nikdo jiný nepodá, všechny potřebné informace máte. Máte
informace občana, doporučení pí Rolkové a doporučující stanovisko RMP, nic více nemáme
ani nikde již nezjistíte. Rád bych proto hlasoval o žádosti pana Pavlička, tedy ZMP rozhodlo
nezařadit do zadání změny ÚP č. 2 návrh č. 2:
Pro schválení hlasovalo 5 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
nebylo dohlasováno;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Protože návrh neprošel, dávám tedy ještě hlasovat o usnesení: ZMP rozhodlo o
návrhu pana Pavlíčka zařadit do zadání změny ÚP č. 2 návrh č. 2:
Pro schválení hlasovalo 8 zastupitelů: pí Duchková, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý,
p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 5: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo zařadit do zadání změny ÚP č. 2 návrh č. 2.
pí Kořánová: My ty body nevidíme, chci se zeptat, kde jsou ty naše zahrádky?
Ing. Nutil: Jedná se o bod 41a) a dále je tam podnět města Planá, který je očíslovaný pod bodem
41b). Podnět občanů je návrh změny využití na zahrádky, RMP doporučuje, aby území bylo
zmenšeno a bylo doplněno využití kromě garáží i na parkoviště. Jsou tam dva podněty
a budeme muset hlasovat u bodů 41a) a 41b) en-bloc, protože se jedná o jedno území, jinak by
to bylo zmatečné.
pí Kořánová: Spousta lidí má auta, ptali jste se řidičů, kdo z nich je ochoten tam parkovat? Je
to daleko, nikdo tam nebude parkovat, nikdo do té garáže takhle daleko nepůjde. Budou tam
mít maximálně dílnu, nebo skladiště.
Ing. Nutil: Už jsme se o tom přeci bavili minule, prosím tedy zastupitele, zda nemá někdo
nějaký návrh.
pí Duchková: Prosím ještě dovysvětlit. Chci hlasovat pro zahrádky.
Mgr. Němečková: Když se neudělá nic, tak tam zůstane o hodně větší parkoviště, než
navrhujeme nyní.
Dáno hlasovat pro usnesení o zařazení do změny ÚP č. 2 návrh pod bodem č. 41b), tzn. zmenšit
to území na parkoviště a nezařadit návrh pod bodem č. 41a), tzn. přeměnu toho území na
zahrádky.
Pro schválení hlasovalo 7 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera,
MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý;
Nebylo dohlasováno;
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nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Mgr. Němečková. Návrh neprošel a pro veřejnost to znamená, že tam zůstane ještě větší
parkoviště, než jsme chtěli. Zůstane to tedy stejné, tak jak to bylo dosud.
Ing. Ryšavá: Když říkáte, že to tedy neprošlo, tak se chci jenom zeptat, proč se nemůže hlasovat,
aby tam byly ty zahrádky. Chci nechat hlasovat pro návrh, který podali zahrádkáři, nevím, co
v něm bylo psáno.
Ing. Nutil: Nelze hlasovat o každém návrhu zvlášť, bylo by to protichůdné. Kdyby prošly oba,
bylo by to protichůdné. Neprošlo, ani jedno.
p. Teplík: Možná se může stát, že nějaký zastupitel změní názor a mohlo by to nyní projít.
MUDr. Jungr: Soucítím s Ing. Ryšavou i se zahrádkáři, ale udělal jste to hlasování správně.
Tento bod prošel s negativním výsledkem, tím pádem to celé vypadává.
Ing. Nutil: Na jedno a to samé území jsou dva podněty, které jsou proti sobě, kdybych nechal
hlasovat zvlášť, mohlo by se stát, že projdou oba, a to by bylo zmatečné.
pí Händleinová: Je přeci potřeba, aby došlo ke změně územního plánu, může zase za rok někdo
přijít a chtít koupit.
Mgr. Němečková: Směšujete dvě věci, změna ÚP je jedna věc, o té nyní hlasujeme a
hlasováním bylo rozhodnuto, že to zůstává tak, jako dosud. To, že někdo přijde, a bude chtít
koupit toto území, to se může opět stát.
Ing. Nutil: My vám můžeme vyjít vstříct, ale nemohu ovlivnit průběh hlasování, každý hlasoval
podle svého vědomí a svědomí, a nyní to neprošlo.
p. Teplík: Dal jsi hlasovat jenom, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel, jsi nedokončil.
Ing. Nutil: Abych vás uklidnil, nechám tedy znovu hlasovat, opět pro oba návrhy en-bloc, aby
zahrádkáři věděli, kdo, jak hlasoval, prosím tedy, dávám znovu hlasovat pro usnesení: ZMP
rozhodlo o zařazení do změny ÚP č. 2 návrh pod bodem č. 41b), tzn. zmenšit to území na
parkoviště a nezařadit návrh pod bodem č. 41a), tzn. přeměnu toho území na zahrádky:
Zastupitelé začali hlasovat.
Ing. Ryšavá: To zní úplně jinak to usnesení.
Mgr. Němečková: Ne to je úplně stejné, akorát je problém, že třeba paní Duchková nyní hlasuje
jinak, než před tím.
Ing. Nutil: Nyní jste mne tedy donutili k tomu, abych nechal o obou návrzích hlasovat zvlášť.
Dotlačili jste mne tam, kde jsem nechtěl být, ale dávám tedy hlasovat o tom, že ZMP rozhodlo
nezařadit do změny ÚP č. 2 návrh č. 41a), tedy změnu využití na zahrádky:
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Pro schválení hlasovalo 5 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 8: pí Duchková, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek,;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo zařadit do změny ÚP č. 2 podnět č. 41a).
Ing.Nutil: Nyní tedy dávám hlasovat o usnesení ZMP rozhodlo o zařazení do změny ÚP č. 2
návrh pod bodem č. 41b), tzn. zmenšit to území na parkoviště:
Pro schválení hlasovalo 5 zastupitelů: Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Pelán Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 8: pí Duchková, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo o nezařazení do změny ÚP č. 2 podnět č. 41b).
MUDr. Jungr: Mám dotaz k bývalému přivaděči, problematika je podobná, bude tam někdo
chodit do garáže? Je to velice nízko nad úrovní vody.
Ing. Nutil: Je to bod číslo 17, RMP si myslí, že ano, když to budou garáže. Už je tam zpevněná
plocha. Když to bude odporovat vodohospodářům, tak nám to shodí.
Mgr. Němečková: Jenom bych na obrázku chtěla ukázat, že to není zas tak daleko. Myslím, že
jsou i kutilové, kteří by to využili. Já přeci potřebuji odpověď pro lidi, kteří chtějí parkovat a
kutit.
MUDr. Jungr: Dovedu si představit, že by tam mohl být i parkovací dům.
Ing. Nutil: Já sám jsem hlasoval pro, i když jsem ochráncem přírody, a je to přerod ze zeleně
na parkování, tak tam té zeleně už v reálu moc není.
MUDr. Jungr: Sem by bylo napasovatelné vybudovat velkokapacitní garážové stání. Je možné
někoho dotlačit, aby tam postavil, když nebude investor, byl by problém.
Ing. Nutil: To je ale právě pane doktore, první krok, abychom tam mohli vůbec něco řešit.
Dokavaď to bude zeleň, tak nemá cenu se zde o tom bavit.
MUDr. Jungr: Já jsem to chtěl zde jenom podpořit. Pro zahrádkáře by tu právě bylo řešení, jak
protinávrh a mne to tedy takto vyhovuje.
Ing. Ryšavá: Chtěla bych, abychom hlasovali o prvních 32 podnětech en-bloc bodech, tam
hodlám hlasovat, a pak ty ostatní, tam se hodlám zdržovat.
Ing. Nutil: Dávám tedy hlasovat en-bloc pro návrhy č. 1-31:
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Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo zařadit do zadání změny č. 2 ÚP podněty vedené pod č. 1, 3-11 a 13-32, dle
doporučení RMP.
Ing. Nutil: Nyní dávám hlasovat en-bloc pro návrhy č. 39-51:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 3: p. Kadlec, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo zařadit do zadání změny č. 2 ÚP podněty vedené pod č. 39, 40, 42-51, dle
doporučení RMP.
Ing. Nutil: Jenom připomínám, že dalších krokem bude schválení celého zadání té změny enbloc na základě toho našeho dnešního hlasování. Pak pořizovatel, tzn. Městský úřad Tachov,
připraví zadání změny, a to by mělo být předmětem našeho hlasování někdy na podzim, až to
bude hotové.
Vyhlášena přestávka v 19,15 hod.
Pokračováno v jednání v 19,30 hod.
9. Majetkové záležitosti
Tento bod jednání komentuje vedoucí Správního odboru, pí Čermáková na základě jejich
projednání v radě města.

A) Prodej
1)
Pozemek p. č. st. č. 25/1, zastavěná plocha, zbořeniště, výměra 892 m2 a p. č. 35, ostatní
plocha, neplodná půda, výměra 539 m2 v k. ú. Kříženec
Účel výstavba RD
ÚP území smíšené venkovské
Cena 321.975,- Kč (250,- Kč sleva 10% není veřejný vodovod; není předmětem DPH)
Záměr prodeje schválen dne 28.04.2021
Záměr prodeje zveřejněn dne 06.05.2021
Původní žadatelé:
ANONYMIZOVÁNO
Protože bylo doručeno více než jedna žádost, byli žadatelé uvědoměni o tom, že se bude
rozhodovat obálkovou metodou. Po tomto oznámení byla doručena pouze žádost pana Beránka.
Žadatel: ANONYMIZOVÁNO
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Ing. Nutil: Myslím si, že by cena měla být dle zásad, když druhá žádost byla stažena.
Ing. Netrval: Nevíme cenu nabídnutou.
Ing. Nutil: Obálku jsme neotevřeli.
MUDr. Jungr: Navrhuji prodat za tu cenu, která bude v obálce. Udělal nabídku.
Ing. Ryšavá: Měli bychom tu cenu znát, před tím, než budeme hlasovat.
MUDr. Mareš: Musíte si uvědomit, že cena bude vyšší. Chcete rozhodnout, že prodáme za vyšší
cenu?
Ing. Nutil: Dáno hlasovat, o návrhu ZMP rozhodlo, že v bodě A/1 bude otevřena obálka
s nabídkou ceny, a tedy kupní cena bude vyšší, než dle našich zásad.
Pro schválení hlasovalo 5 zastupitelů: MUDr. Jungr, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek;
dále nedohlasováno;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Dávám tedy hlasovat pro usnesení ZMP schvaluje prodej pozemků p. st. č. 25/1,
zastavěná plocha, zbořeniště, výměra 892 m2 a p. č. 35, ostatní plocha, neplodná půda, výměra
539 m2 v k. ú. Kříženec panu ANONYMIZOVÁNO za cenu 321.975,- Kč:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr. Kučera,
MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 4: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej pozemků p. st. č. 25/1, zastavěná plocha, zbořeniště, výměra
892 m2 a p. č. 35, ostatní plocha, neplodná půda, výměra 539 m2 v k. ú. Kříženec panu
ANONYMIZOVÁNO za cenu 321.975,- Kč.
2)
Pozemek p. č. 892, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 121 m2 v k. ú. Pavlovice nad Mží
ÚP území smíšené venkovské
Cena 35.937,- Kč (330,- Kč sleva 10% není veřejný vodovod, osvobozeno od DPH)
Záměr prodeje schválen dne 28.04.2021
Záměr prodeje zveřejněn dne 06.05.2021
Žadatelka:
ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazů, dáno hlasovat:
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Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej pozemku p. č. 892, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 121 m2
v k. ú. Pavlovice nad Mží ANONYMIZOVÁNO za cenu 35.937,- Kč.

B) Záměr prodeje
1)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p. č. 31 v k. ú. Pavlovice nad Mží.
Pozemek slouží jen k přístupu žadatele, protíná ho ale veřejná kanalizace a přípojka k domu na
st. p. č. 39.
ÚP území smíšené venkovské.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 31 v k. ú. Pavlovice nad
Mží sloužící jako přístupová komunikace.
Ing. Nutil: RMP byla vedena tím, že komunikace neprodáváme.
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržela se 1: Ing. Ryšavá;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 31 v k. ú. Pavlovice nad Mží
sloužící jako přístupová komunikace.
RMP doporučuje ZMP schválit adresný záměr prodeje části pozemku p. č. 31 v k. ú. Pavlovice
nad Mží sloužící jako zahrada k RD na st. p. č. 38, cena 330,- /m2 s věcným břemenem pro
uložení veřejné kanalizace města Planá.
Ing. Nutil: Je to v podstatě uvedení do reálného stavu.
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje adresný záměr prodeje části pozemku p. č. 31 v k. ú. Pavlovice nad Mží
sloužící jako zahrada k RD na st. p. č. 38, cena 330,- Kč/m2 s věcným břemenem pro
uložení veřejné kanalizace města Planá.
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2)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p. č. 1417 o přibližné výměře 2.000
m2 v k. ú. Týnec u Plané.
ÚP území smíšené venkovské.
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku 1417 o přibližné výměře 3.000 m2 v k. ú.
Týnec u Plané.
ÚP zemědělská půda.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje p. č. 1417, orná půda o výměře 7.716 m2
v k. ú. Týnec u Plané po částech tak, že vzniknou dva pozemky pro stavbu RD, cena 250,Kč/m2, zemědělský pozemek, cena 40,- Kč/m2, pozemek vymezený pro místní komunikaci
a pozemek oddělený pro vzrostlý dub.
Ing. Nutil: Na plánku názorně ukazuje o jaké pozemky se jedná.
Mgr. Němečková: A takhle je to projednané a oni s tím souhlasí?
E. Čermáková: Ano.
Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 1417, orná půda o celkové výměře
7.716 m2 v k. ú. Týnec u Plané po rozdělení, kterým vzniknou dva pozemky pro
stavbu RD, cena 250,- Kč/m2, zemědělský pozemek, cena 40,- Kč/m2. Části pozemku
vymezené pro místní komunikaci a pro vzrostlou dřevinu zůstanou ve vlastnictví města.
3)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p. č. 383/57 o výměře 120 m2 a
části pozemku p. č. 383/1 o výměře 120 m2 v k. ú. Vížka.
ÚP plochy rekreace.
Pozemek p. č. 383/1 je v aktivní zóně vodního toku, je tam návoz zeminy k břehovému porostu,
vzrostlý živý plot.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje výhradně celého pozemku 383/57 v k. ú. Vížka
po částech, jednotlivým vlastníkům navazujících pozemků s rekreačními chatami. Cena 330,Kč -10% .
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
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ZMP schvaluje záměr prodeje výhradně celého pozemku 383/57 v k. ú. Vížka po částech,
jednotlivým vlastníkům navazujících pozemků s rekreačními chatami, cena 330,- Kč 10%.
Dále dáno hlasovat pro doporučení RMP tj. doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje části
pozemku p. č. 383/1 v k. ú. Vížka:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 383/1 v k. ú. Vížka.
10. Veřejnoprávní smlouva: Investiční dotace na osvětlení fotbalového hřiště
Byla předložena žádost o poskytnutí dotace pro Fotbalový klub na osvětlení fotbalového hřiště
s umělým povrchem. Požadovaná částka je 100 000,- Kč. Částka je již v rozpočtu.
O poskytnutí prostředků jsme již při hlasovali při hlasování o rozpočtu. Smlouva je
koncipována po dohodě s FK.
Bc. Veselý: Hlásím, že nebudu hlasovat pro podjatost. Zdržím se hlasování.
Ing. Nutil: Bereme na vědomí, dle nových zásad nyní již o tom nemusíme hlasovat.
Dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: Bc. Veselý;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu na investiční dotaci na osvětlení fotbalového
hřiště.
11. Termíny jednání ZMP a RMP ve II. pololetí 2021
Ing. Nutil: Předložen návrh termínů jednání RMP a ZMP na II. pololetí roku 2021, je to
obdoba let minulých:

Měsíc

RMP

červenec

12. 7.

ZMP

Měsíc

RMP

říjen

4. 10.
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ZMP

srpen

2. 8.

13. 10 .

30. 8.
září

25. 10.
8. 9.

listopad

8. 11.
10.11. – pracovní
jednání k rozpočtu

13. 9.
22. 11.
prosinec

6. 12.
15. 12.
20. 12.

Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje navržené termíny jednání RMP a ZMP na II. pololetí 2021.
12. Zprávy z kontroly Kontrolního a Finančního výboru
KV předložil zprávu z kontroly plnění usnesení RMP a ZMP za IV. čtvrtletí 2020, kontroly
petic a stížností za rok 2020 a kontroly smluv na služby IT. Tajemnice, Mgr. Coufalová
předložila vyjádření k této zprávě.
Předáno slovo předsedkyni KV, Ing. Ryšavé, která komentuje jednotlivé body předložené
zprávy.
Ing. Nutil: Byla zde okomentována zpráva, plus v materiálech máte vyjádření paní tajemnice,
tak se ptám nyní, zda má k tomu nějaký návrh na usnesení.
Mgr. Němečková: Nemám návrh na usnesení, jenom, protože tu není paní tajemnice, tak bych
to ráda doplnila. V prvním bodě, kde uvádíte, že cenová nabídka neobsahovala náležitosti, tak
bych ráda, aby se rozlišovaly termíny. Toto usnesení není o přidělení zakázky konkrétní firmě,
byla to pouze informace pro RMP, kolik ta oprava bude stát. Do 200. tis. RMP nemusí dělat
poptávkové ani výběrové řízení. Ve třetím bodě, a to petice. Peticí se má zabývat orgán, který
bude o petici rozhodovat, pakliže petici obdrží orgán, který o záměru nebude rozhodovat,
přepošle ji v daném termínu příslušenému orgánu. My jsme ji odeslali do Tachova, ten ji bez
vyjádření vrátil, my jediné co jsme mohli udělat, předložit ji k projednání ZMP, zde žádné
usnesení nevzešlo a ZMP ji tedy vzalo na vědomí. Jediné stanovisko města je, že již v březnu
RMP rozhodla, že trvá na tom, aby záměr byl posuzován podle zákona. A o tom rovněž jako
petiční výbor víte. Veškeré informace vám byly podány.
Ing. Ryšavá: Musím se k tomu vyjádřit, v usnesení RMP bylo, že schvaluje cenovou nabídku a
jako cenová nabídka byla přijata, to je prostě bez diskuse. Co se týká petice, tam se musím
ohradit. Petice nebyla daná k projednání, ale byla vzata na vědomí. A my samozřejmě chceme,
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aby nám byl dán názor někoho, kdo je kompetentní o ní rozhodnout. Teď to má dostat někdo,
kdo nás má do 30 dnů informovat.
Ing. Nutil: To tady přeci bylo řečeno, starostka nebo já si přeci nemůžeme vymyslet nějaké
usnesení.
Mgr. Němečková: Čí stanovisko jste chtěli? My jsme vám odpověděli přesně v termínech, které
nám zákon ukládá.
Ing. Ryšavá: Stanovisko kompetentního orgánu, tedy Tachova. Měli byste to chtít po něm, to
že někdo vezme petici na vědomí, to není stanovisko. Já jsem volala na MV ČR, které má na
starosti státní správu, tam jsem se dozvěděla, že nemáme konečné stanovisko kompetentního
orgánu k vyřízení petice. Je to 1200 lidí, kteří podepsali petici, a ti mají nárok na stanovisko.
Ing. Nutil: Já opravdu nevím, jak s tím máme naložit, máte někdo návrh na usnesení?
Mgr. Němečková: Prosím odpovězte, kdo vám měl odpovědět. Město Planá, rovná se ZMP.
Vy jste přeci taky zastupitelka, vy jste v době projednávání mohla podat nějaký návrh na
usnesení. Proč jste to neudělala.
pí Hastíková: Město Planá obdrželo petici, v pravidlech samo má napsáno, že má být vyjádření.
Mgr. Němečková: Můžete mi říct, co byste s tím dělala. Vy si chcete v určité fázi toho procesu
vynutit vyjádření. Tady přeci zaznělo, že v počáteční fázi se k tomu nemůžeme vyjadřovat,
chceme, aby se postupovalo podle zákona, a nyní čekáme na EIU a pak se bude město Planá
vyjadřovat, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí.
Bc. Packan: Stačilo přeci říct, že se ZMP vyjádří, až po vydání rozhodnutí, tj. EII.
pí Hastíková: Já bych chtěla vědět, jak tedy město bude postupovat, pak přeci bude 30 dní na
vyjádření.
Ing. Nutil: To už jsme ale úplně jinde. Tady přeci musí vzniknout usnesení, to je jediný výstup,
a pokud bylo vzato na vědomí, tak to jsme odpověděli.
Ing. Ryšavá: Problém byl ten, že ta petice byla na ZMP jenom pro informaci, nebyla
k projednání.
Ing. Nutil: Petice byla jedním z bodů jednání, otevřela se diskuse. Každý ze zastupitelů mohl
předložit nějaký návrh na usnesení, to se nestalo, já nevím, jak jinak by se petice měla
projednávat. Rád bych už tuto diskusi ukončil, točíme se v kruhu.
Mgr. Němečková: Zase tu zazněla nepravda, že to nebylo předloženo k projednání. Pokud to
zařadíte do programu, otevřete k tomu bod k diskusi, to znamená, že to bylo projednáno. Ale
nemůžeme ani já ani pan místostarosta zajistit, aby k tomu vzniklo usnesení.
Bc. Packan: Tak přeci stačí dát návrh na usnesení, to je přeci jednoduché.
Ing. Nutil: Musí ho ale někdo dát, já ho dávat nebudu, proto tady opakovaně dávám návrh, aby
jej někdo navrhnul, rád bych postoupil k dalšímu bodu.
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Ing. Ryšavá: Dávám návrh na usnesení, aby byla petice vyřízena podle zákonu č. 85/90 Sb.,
a aby bylo odpovězeno a uvedeno tam stanovisko k petici a způsobu jejího vyřízení.
Mgr. Němečková: To přeci není realizovatelné. Já to stanovisko nemám, můžu zde říct své
stanovisko, jako Martiny Němečkové, veřejně, ať ho všichni slyší, já osobně si myslím,
že teď se nemá dělat nic, řekla jsem to i tenkrát, ale nemůžu vám to dát jako stanovisko města.
Má se počkat na EIU a pak se město vyjádří, souhlas, nebo nesouhlas. Ale nikdy o tom stejnak
nebude město rozhodovat, jsou tomu příslušné jiné instituce, říkám to již několikrát, i když vy
občanům slibujete něco jiného, paní Ryšavá. Můžete mi tedy říct, co vám mám poslat? Jiný
závěr prostě není, jiné usnesení na ZMP nevzniklo.
p. Kadlec: Dávám návrh na jednoduché usnesení ZMP město Planá zaujme své stanovisko po
předložení EII a patřičných náležitostí.
Ing. Nutil dávám hlasovat pro návrh p. Kadlece, a to, že ZMP vydá své stanovisko k petici
petičnímu výboru po ukončení procesu EIA.
Mgr. Němečková: Ale to my přeci musíme, je to ze zákona. Je to úplně nadbytečné usnesení.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán,
Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2: MUDr. Mareš, Mgr. Kučera;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo, že vydá své stanovisko k petici Stop termální depolymerizaci plastů
v Plané, petičnímu výboru, po ukončení procesu EIA.
ZMP bere na vědomí zprávu z kontroly KV č. 8.
FV předložil zprávu z kontroly městem poskytnutých dotací v roce 2020. K této zprávě
předložila vedoucí FO, pí Bernasová vyjádření.
Předáno slovo předsedovi FV, p. Teplíkovi, který okomentoval předloženou zprávu. Ze zprávy
pí Bernasové, je vidět, že se jedná pouze o malé pochybení. Jenom chci upozornit, že spolky si
neplní svou povinnost ve smyslu zveřejnění účetní závěrky. Rád bych, aby se spolky
upozornily, že pokud si tuto povinnost nebudou plnit, nebude poskytnuta dotace.
Mgr. Němečková: V doporučení bylo uvedeno, že máme postupovat dle platné legislativy,
z toho by člověk usoudil, že tak nepostupujeme. Sám jste se ale dovedl k tomu, že jsme, jako
město, postupovali v souladu s platnou legislativou. K žádnému porušení tedy nedošlo. To že
doporučujete, aby se nedávala dotace spolkům, které nedodržují ohlašovací povinnost vůči
obchodnímu rejstříku, tak to je věc každého zastupitele, který při hlasování o dotaci nemusí
zvednout pro ruku a může hlasovat proti. A vy sám, pane Teplíku, přestože, jste to psali již loni,
jste pro dotace hlasoval. Já jsem přeci povinna žádost předložit ZMP, to přeci nemůžu
rozhodnout já sama, že jim ty peníze nedám.
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p. Teplík: Jde mi o to, abychom spolkům dali předem najevo, že víme o tom, že si neplní svou
povinnost. Zastupitelstvo by přeci mělo vydat usnesení, že dotaci neposkytne, pokud nebude
splněna oznamovací povinnost.
Ing. Nutil: Řekl bych kacířskou myšlenku, jsem zvědav, zda budeme mít odvahu nedat dotaci
třeba Sokolu Planá, když nebude mít zveřejněnu účetní závěrku.
p. Kadlec: Pochopil jsem to, jako doporučení pro zastupitele. Může se stát, že rejstřík provede
výmaz, proto že si neplní svou povinnost.
Ing. Nutil: To je přeci ošetřeno ve veřejnoprávní smlouvě.
Mgr. Němečková: Je to velice nebezpečné, když zde bude ležet nějaká bohulibá žádost a bude
existovat toto usnesení, tak jim ty peníze nedáte?
Mgr. Mareš: Každý spolek má statutárního zástupce, po kterém je možné následně vymáhat
narovnání.
Ing. Nutil: Proto jsou tak postaveny veřejnoprávní smlouvy. Jediné co můžeme, že před
hlasováním vás, jako zastupitele můžeme upozornit, že si ten daný spolek tuto povinnost neplní
a je na každém z vás, jak bude hlasovat.
ZMP bere na vědomí zprávu z kontroly FV č. 9.
13. Náměty a připomínky zastupitelů
Dáno slovo Mgr. Němečkové: Po jednání RMP byla doručena žádost SŽŠ Planá o výpůjčku
kostela P+P dne 24.6.2021 od 8:00 do 12:00 hodin, protože další jednání RMP je až po tomto
termínu, dovoluji si požádat ZMP o schválení a navrhuji hlasovat pro toto usnesení: ZMP
schvaluje výpůjčku kostela P+P SŽŠ dne 24. 6. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin při příležitosti
předání výučních listů.
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP schvaluje výpůjčku kostela P+P SŽŠ dne 24. 6. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin při
příležitosti předání výučních listů.
MUDr. Jungr: Mám ještě před sebou návrh usnesení ohledně uložení úkolu pro FV?
Mgr. Němečková: Děkuji za upozornění. Musíme do konce roku schválit vyhlášku o odpadech,
je tam několik variant, kterými chce město jít. Dlouhodobě se tím zabýváme, je to projednáváno
i na RMP. Poptávala jsem se v ostatních městech a město Bor svěřilo vypracování této vyhlášky
FV, tak já mám stejný návrh.
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Ing. Nutil: Konkrétně jde o to, zda se musí poplatek vybrat až o rok zpět, tím bychom přišli o
nezanedbatelnou část příjmu.
p. Teplík: Těší mne vaše důvěra, doufám, že nám pomůže pan místostarosta, snad se s tím
popereme.
Ing. Nutil: Je problém, že je nutné jednat se třemi ministerstvy, potřebujeme s tím pomoci.
Musíme do konce roku tuto vyhlášku přijmout. Budeme rádi, když z FV vypadne nějaký návrh.
Myslím to vážně.
MUDr. Jungr: Dalo by se nově vysoutěžit svozovou firmu. Mohlo by to být v jedné akci. Zeptat
se, kdo by nám mohl nabídnout něco jiného.
Ing. Nutil: Tomu já se budu bránit, ceny půjdou nahoru v každém případě. Jde o to, že se jedná
o naši firmu. Nyní odbíháme od bodu.
Mgr. Němečková: Pan místostarosta měl zjištěné ceny z jiných měst, již když jsme zvedali
poplatek a všude to vycházelo daleko více.
Ing. Ryšavá: Navrhuji, aby usnesení bylo jinak, aby to bylo v součinnosti s místostarostou a
právníkem města.
Ing. Nutil: To je přeci automatické, já na tom pracuji od ledna, právník rovněž.
p. Teplík: To je takhle dobré.
Mgr. Němečková navrhuje hlasovat pro toto usnesení: ZMP ukládá FV zabývat se tvorbou
nové vyhlášky o poplatku za odpad, zvláště pak zpracováním návrhu bodu o jeho splatnosti s
termínem do příštího zastupitelstva.
Bez připomínek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0: -;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo uložit FV ZMP zabývat se tvorbou nové vyhlášky o poplatku za odpad,
zvláště pak zpracováním návrhu bodu o jeho splatnosti s termínem do příštího
zastupitelstva.
pí Duchková: Musím se vyjádřit k prostranství pro kontejnery u prodejny potravin ve Fučíkově
ulici. Lidé si místo pletou se skládkou, se sběrným dvorem. Je to smutný pohled, irituje mne to.
Např. v Mar. Lázních mají ceduli, kde je upozornění, že mohou dostat pokutu. Nebo tam dát
kameru. Tento větší prostor lidi svádí k tomu, že se z toho stává skládka. Dávám ke zvážení, co
s tím udělat.
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Ing. Nutil: U kontejneru s olejem zasahovala naše MP, kdy si tam děti hrály a olej rozlévaly.
Mgr. Němečková: Bedlivý občan zareagoval a my jsme tam posílali MP. Já apeluji na naše
občany, je to nejúčinnější.
Ing. Nutil: Opravdu to funguje. Je to nejrychlejší a nejúčinnější.
Mgr. Pelán: Jsem toho názoru, že cedule je na místě, je třeba jít cestou osvěty.
p. Teplík: Chtěl bych se vrátit ke zprávě FV, udělal jsem nesmysl při sepsání zprávy č. 8, proto
jsem vám nyní předložil opravenou. K podkladům jsem se dostal dle zákona č. 106/1999 Sb.,
a následně jsem vám předložil opravenou. Prosím, aby byla zveřejněná.
Mgr. Němečková: To přeci není možné. To, že jste uznal, že jste udělal chybu, to je v pořádku,
ale vyměňovat zprávy, to je přeci paskvil. Ráda bych informovala zastupitelé o tom, jak funguje
jednání s FV. Pan Teplík mi prostě nevěří, já jsem byla nucena požádat o usnesení, že se ke
zprávám nebudeme vracet. Pan Teplík si podal žádost dle zákona 106/1999 Sb., já jsem ho
pozvala, všechny dokumenty na webu jsem mu ukázala, a to co požadoval, obdržel. Následně
přišla žádost od paní Hastíkové. Považuji to za šikanózní. Potřebuji, aby zastupitelé věděli, jak
výbor funguje.
p. Teplík: Musel jsem tu 106 použít, potřeboval jsem přijít na chybu. Jestli to tam dáme, nebo
nedáme, záleží na vás.
Ing. Ryšavá: Myslím si, že by se tam ta zpráva mohla dát.
Bc. Packan: Myslím, že je blbost, ji tam znovu vkladát. Ale je pravdou, že nedostáváme všechny
podklady.
pí Hastíková: Nevím co je špatného na tom, že využívám svého zákonného práva a chci říct, že
znovu budu podávat stížnost, protože jsem znovu nedostala, co jsem potřebovala.
p. Teplík: Paní starostka z nás udělala hlupáka, respektive ze mne.
Mgr. Němečková: Znovu říkám, že pan Teplík všechny materiály dostal, chci se poradit, co
tedy mám paní Hastíkové předat. Víc dokumentů již nemám. Pořád vám neustále něco
vysvětluji, byl jste za mou a já jsem vám podala informace jak k plánskému měsíčníku, tak i
Česko-německému fondu budoucnosti, je to tak.
p. Teplík: Ne to není pravda.
Mgr. Němečková: V tom případě již nemám co říct, pokud mi zastupitel lže přímo do očí.
p. Teplík: Dávám návrh, aby ZMP hlasovala o tom, aby byla opravená zpráva, zveřejněna na
webu vedle té špatné zprávy.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat pro návrh pana Teplíka:
Pro schválení hlasovali 4 zastupitelé: p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
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dále nedohlasováno;
nepřítomni 2: MUDr. Kučera, Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
p. Teplík: Pokud se vrátím k Česko-německému fondu, tak jsem požádal Česko-německý fond,
jestli mohou poskytnout informace. Oni mne odkázali na paní starostku, ta mi pak předložila
toto vyúčtování, které je podivné. Tuto informaci nám mohla paní starostka poskytnout již
dávno a nemuselo toto nastat.
Mgr. Němečková: Pane Ťupo, prosím, najděte na webu žádost 106 pana Teplíka, která je
zveřejněná. On zde říká, že chtěl tuto tabulku, ale v žádné žádosti toto není. V žádosti je to, co
vy jste obdržel a měl jste to i jako předseda FV. Tuto tabulku jsem já objevila náhodou, byla
navíc, a já jsem vám řekla, jestli ji chcete vytisknout a vy jste ji chtěl a já jsem vám řekla, že
vám dávám navíc něco, co, jste ani nechtěl. Když tady zazněla věta, jestli chcete vysvětlit, kde
jste udělal chybu a vy jste řekl, že ano, tak jsem vám vše vysvětlila. Na důkaz toho, že tady
zaznívají nepravdy, prosím, aby byla promítnuta webová stránka s žádostí pana Teplíka a
později paní Hastíkové.
pí Hastíková: Mně to přijde, že se tady zbytečně zdržujete. Každý se na to může podívat, já si
podám stížnost a je to vyřešený.
Rozvinula se debata ohledně podaných žádostí dle zákona 106/1999 Sb. panem Teplíkem.
Bc. Packan: Kontrola je ukončená, ke kontrole se to nevztahuje, o nic přeci nejde. Je to jenom
o tom, že pan Teplík chce zveřejnit opravenou zprávu.
Mgr. Němečková komentuje promítnutou žádost: Slovo účetní závěrka v žádosti nikde uvedeno
není. O tom není nikde ani zmínka.
p. Teplík: Máte pravdu, není to tam, ale o to nám šlo.
Ing. Nutil: Ukončuji tuto diskusi, budeme pokračovat.
p. Teplík: U Lidlu je keř, který zabraňuje výhledu, chtěl bych zjistit, čí pozemek to je?
Promítnuto ortofoto, pan Teplík ukázal na keř, který zakrývá výhled.
Ing. Ťupa: Patří to k Lidlu.
Ing. Nutil: Vnesu to do rady, abychom oslovili Lidl a problém s keřem vyřešili.
p. Kadlec: Několikrát jsem upozorňoval, že není aktualizovaný náš strategický plán. Mělo se to
stát po pěti letech. V dubnu 2021 jsem zjistil, že plán byl aktualizován. Nechal jsem si
vytáhnout od IT metadata, že strategický plán byl vytvořen 9.3.2021, mám na to dva doklady.
Mgr. Němečková: Tak vytáhneme faktury, to mi budete věřit, já už nevím, co vám mám na to
říci.
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p. Kadlec: To vám nevěřím. Já tvrdím, že to bylo antidatováno. Zahodím zdravý rozum, změny
v aktualizaci podléhají projednání ZMP a pokud byla obejita zákonná práva zastupitelů, a já
budu konat, jak mi ukládá zákon.
Ing. Nutil: Nevím, co se kdy objevilo na webových stránkách, plán byl aktualizovaný u té stejné
firmy, která ho vytvářela a v té době, kdy aktualizovaný být měl. Byl aktualizován, projednán
a nevím, co bych vám k tomu ještě měl říci.
Ing. Ryšavá: Vzhledem k tomu, že se ZMP streamuje, mám sestřihané záznamy. V lednu 2019
o tom mluvil pak Kvasnička. Bylo mu řečeno, že strategický plán města je bible, kterou se
řídíme. Tehdy jsme se bavili o tom, že ještě máme čas, tento plán jsem si tehdy jako jediný
nechala vytisknout a jiný tam nebyl. Jsem pro, aby se tento bod projednával příště na dalším
jednání ZMP.
Mgr. Němečková: Jestli se bavíme o tom, že nebyl zveřejněný, tak si posypu hlavu popelem a
řeknu, že ležel pět let v deskách a nebyl zveřejněn na webu, pan Ťupa mi to dosvědčí. Ale
odmítám, aby mě tady někdo, jako pan Kadlec osočoval, že jsem něco antedatovala, a to jen
proto, že jste vy o tom začal mluvit. U aktualizace seděl i pan místostarosta, a to, že nebyl
zveřejněn, je jediné pochybení, pokud to pochybení je. A to, že jsem hovořila o tom, že je čas
na vytvoření nového, bylo to proto, že platnost končí v roce 2022.
Ing. Ryšavá: Jak jste znali ta čísla, která jste v roce 2017 nemohli vědět. Navrhuji, aby se toto
projednávalo příště.
Ing. Nutil: Musíte předložit nějaká fakta a neříkat nesouvislé věci. Fakt je, že plán byl
aktualizován v roce 2017, budou na to faktury.
p. Kadlec: Chtěl bych jenom dodatek, v žádném případě, nebylo schváleno ZMP, to je jedna
věc. Čemu můžeme věřit, když jste nám dvakrát říkala, že plán nebyl aktualizován.
Ing. Nutil: Navrhuji toto nyní ukončit, je potřeba dodat patřičné důkazy, nyní je to jednání o
ničem.
Ing. Ryšavá: Nechceme tady nic rozpoutávat. Dodržování pravidel je norma.
Ing. Nutil: Můžeme se tady dalších půl hodiny bavit o tom, ale není to podložené. Navrhuji
nyní toto téma opustit do příštího jednání.
Dále bez připomínek, či dotazů.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, poděkoval přítomným za hladký průběh a ukončil jednání ve
21:20 hodin.
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Ověřovatelé zápisu:
Helena Duchková, v. r.
Bc. Jan Veselý, v. r.
Mgr. Martina Němečková, starostka, v. r.

Dne 23.06.2021 zapsala Dana Hemrová

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že zápis ZMP je uveřejněn 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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