Usnesení
ze 21.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 18.3.2009
U 81 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci člena dozorčí rady firmy EKODEPON p.ing. Karla Čermáka o činnosti firmy.
2.
3.
4.
5.
6.

zprávu o práci Rady města Planá od 20.jednání ZMP.
informaci o aktuální hodnotě cenných papírů v majetku Města Planá.
připomínky občanů vzešlé z diskuse.
hodnocení hospodaření Plánských lesů, s.r.o. zpracované Národním certifikačním centrem.
informaci o konečných kupních cenách bytových jednotek prodaných v roce 2008:

- bytová jednotka č. 651/8, schváleno ZMP 26.3.2008, konečná kupní cena ve smyslu
čl. III. odst. 6 zásad činí 298.627 Kč
- bytová jednotka č. 707/12, schváleno ZMP 22.10.2008, kupní cena ve smyslu čl. III.
odst. 6 zásad činí 353.808 Kč.
- bytová jednotka č. 173/2, schváleno ZMP 22.10.2008, kupní cena ve smyslu čl. III.
odst. 6 zásad činí 154.915 Kč.
- bytová jednotka č. 496/4, schváleno ZMP 22.10.2008, kupní cena ve smyslu čl. III.
odst. 6 zásad činí 316.613 Kč.
U 82 – ZMP schválilo:
1. program 21.jednání a ověřovatele zápisu p. Sádlíkovou a p.MUDr. Kučeru.
2. podání žádosti o dotaci z programu regenerace MPZ na obnovu městského domu čp. 56
v rámci městského programu regenerace v roce 2009 a finanční podíl města dle zásad ve výši
850.000 Kč.
3. rozpočtové opatření č. 1/2009, příjmy a výdaje ve výši Kč 102 mil.Kč.
4. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených Městem Planá za rok
2008 takto: MŠ Planá 10.000 Kč do fondu odměn, 59.582,86 Kč do rezervního fondu, ZŠ
náměstí Svobody 20.000 Kč do fondu odměn, 41.223,40 Kč do rezervního fondu, ZŠ Na
Valech 15.000 do fondu odměn, 193.609,40 Kč do rezervního fondu.
5. dotace a dary na sportovní a zájmovou činnost organizací a jednotlivců v roce 2009.
6. podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na technické vybavení kontaktního místa projektu
CzechPOINT na Městském úřadu Planá z operačního programu CZ.1.06, číslo prioritní osy
6.2., číslo oblasti podpory 6.2.1, číslo výzvy 2, název výzvy E-Goverment v obcích – Czech
Point – kontaktní místa.
7. uložení volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši maximálně 17 mil.Kč na
termínované revolvingové vklady u GE Money Bank.
8. znění dopisu určeného Jednotě SD Tachov , ve kterém vyjadřuje stanovisko k záměru zrušit
prodejnu potravin ve Wolkerově ul. v Plané.
9. majetkoprávní záležitosti:

9.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 8 v domě
čp. 840 v Bohušově ulici s p.Josefi, na základě smlouvy o převodu práv a
povinností uzavřené mezi p.Konvičnou a p.Josefi dne 3.2.2009.
9.2. nabytí nemovitostí:
9.2.1. bezúplatný převod pozemku, p.p.č. 3937 o výměře 224 m2 v k.ú. Planá u
M.L., od PF ČR.
9.2.2. bezúplatný převod pozemku, p.p.č. 3940/1 o výměře 905 m2 v k.ú. Planá u
M.L. od PF ČR.
9.2.3. koupi pozemku - části p.p.č. 329 v k.ú. Vysoké Sedliště, v rozsahu
nezbytném pro rekonstrukci opěrné zdi veřejné komunikace za kupní cenu 50
Kč/ 1 m2.

U 83 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. manželům Holinkovým pozemky - st.p.č. 34, výměra 133 m2, p.p.č. 6,
výměra 253 m2, p.p.č. 1232/1, výměra 192 m2, poz.p.č. 1232/2, výměra 78
m2, všechny v k.ú. Otín u Plané, kupní cena pozemku činí 26.240 Kč, je
splatná před vkladem práva do katastru nemovitostí.
1.1.2. L.Tázlerové a K.Kostrounovi pozemek - st.p.č. 32/1,výměra 528 m2, k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena pozemku činí 26.400 Kč, je splatná před
vkladem práva do katastru nemovitostí.
1.1.3. p. Hosnedlovi byt č. 468/6 v domě čp. 468 ve Fučíkově ulici v k.ú. Planá u
M.L., za nabídnutou kupní cenu 560.000 Kč splatnou před vkladem kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
1.2. neschválit prodej nemovitosti:
1.2.1. pozemku –části p.p.č. 538/73 v k.ú. Planá u M.L.pro stavbu garáží.
1.2.2. pozemků - části p.p.č. 1572/29, p.p.č. 1572/18 a p.p.č. 1572/2 v k.ú. Planá u
M.L.
1.3. vyhlásit záměr prodeje nemovitosti:
1.3.1. pozemku – části p.p.č. 244/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mží.
1.3.2. objektu bývalé autobusové čekárny na st.p.č. 488/2 o výměře 117 m2
v k.ú. Planá u M.L.včetně části s přístřeškem autobusové čekárny, s věcným
břemenem ve prospěch nájemce nebytového prostoru ČSAD autobusy Plzeň
a.s., v případě jeho zájmu.
1.3.3. pozemku - p.p.č. 1698/9 o výměře 5166 m2 v k.ú. Planá u M.L. pro
výstavbu rodinných domů.
1.3.4. stanovit podmínky pro prodeje jednotlivých stavebních pozemků
oddělených z p.p. 1698/9 v k.ú. Planá u M.L. a pro výstavbu RD takto:
- kupní cena stavebních pozemků 300 Kč/1 m2 (základní cena 100 Kč
s navýšením o 200 Kč za zohlednění dostupnosti veřejné infrastruktury ve
smyslu č. I. a III. zásad ze dne 17.12.2008)
- nelimitovaná výměra stavebních pozemků podle požadavku stavebníka,
s podmínkou využití celé výměry pozemku p.p.č. 1698/9
- převod pozemků bude realizován na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě
se sjednanými podmínkami:
 podání kompletní žádosti s veškerými stanovenými náležitostmi k povolení
stavby RD stavebnímu úřadu do 8 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě
 zahájení stavby RD do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 dokončení stavby RD povolením užívání stavby do pěti let od uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě
 uzavření kupní smlouvy po dokončení a povolení užívání stavby RD, nebo po
vydání povolení stavebního úřadu ke stavbě RD
- smluvní finanční sankce ve výši 100 Kč/1 m2 převáděného pozemku při
nedodržení podmínky dokončení a povolení užívání stavby RD do pěti let od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude v případě uzavření
kupní smlouvy před dokončením a povolením užívání stavby RD zajištěna
směnkou
- souhlas s odnětím ze ZPF bez odvodů, připojení na sítě a přístupy z komunikace
na stavební pozemky zajistí stavebníci na vlastní náklady

- veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle platných zásad nesou
kupující.
U 84 – ZMP zvolilo:
1. do funkce členek kontrolního výboru p. Miroslavu Kordíkovou a p. MUDr. Jitku Kotschyovou.
U 85 – ukládá:
1. místostarostovi zajistit osazení dopravní značky „Zákaz vjezdu“ na komunikaci u čp. 293.
Termín: ihned
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 21. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 18.3.2009 na Městském
úřadu v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Jiří Krátký, MUDr. Zdeňka Bartáková, Dr. Švarcbek-přišel v 17.10 hod.

ad 1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
V 17 hodin přivítal starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání a předal slovo
panu Krejčímu, který řídil celé jednání. Ten konstatoval, že 21. jednání bylo řádně
vyhlášeno a svoláno. Na dnešním jednání je přítomno v tuto chvíli 12 zastupitelů,
což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diskuse občanů
Vystoupení člena dozorčí rady firmy EKODEPON
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Rozpočtové opatření 1/2009
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených Městem Planá za rok
2008
Dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost jednotlivců a organizací v roce 2009
Majetkoprávní záležitosti
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p.Jitka Sádlíková a MUDr.
Jiří Kučera.
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 12 zastupitelů.
Zápis z 20. jednání ZMP byl řádně ověřen p. MUDr. Marií Průchovou a Ing.
Miroslavem Křístkem a je zde připraven k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů

Pan Hradecký – nelíbí se mu navýšení záloh na domovní odpad, loni platili za
pololetí 16 tis. Kč a letos 20 600, proč takový skok.
P. Slabý a p. Čermáková – ceny se schvalují vyhláškou, poplatek za uložení se
zvyšuje ze zákona 1 x za 2 roky. Rozšířil se také počet separačních míst na tříděný
odpad ve městě.
P. Kula chtěl vědět,jak jsou daleko přípravné práce na vybudování parkoviště u
polikliniky. Nelíbí se mu, že se vyměnila značka zákaz vjezdu za zákaz zastavení, což
nevyhovuje. Stojí tam dlouhá fronta aut. Když tam byla značka zákaz vjezdu, tak ji
alespoň někdo respektoval.
Ing. Ťupa odhadl zahájení prací na parkovišti u polikliniky asi v červnu 2009.
Mgr. Kvasnička – počítá se tedy se znovuumístěním zákazové značky?
P. Slabý vysvětlil, proč se značky vyměnily, a bere si za úkol problém vyřešit. O
tomto bodu se jednalo ještě v závěru schůze v bodě 9 Různé.
P. Horák, který bydlí u polikliniky, nemůže projet k domu kvůli zaparkovaným
autům. Na své náklady si cestu sami upravili a nyní si z ní všichni dělají parkoviště.
Značka se neměla vyměňovat. Žádá, aby se vše vyřešilo.
ad 3) Vystoupení člena dozorčí rady firmy EKODEPON
Ing. Čermák přednesl informoval o činnosti firmy Ekodepon a o činnosti dozorčí
rady, kde je členem.
Vlastníkem firmy je Sdružení obcí Černošín. Zahrnuje region tachovského okresu,
což je asi 40 tisíc lidí. Sváží a ukládá veškerý odpad z regionu, zpracovává tříděný
odpad a nebezpečný odpad. Roční obrat je 40 mil. Kč, roční svoz z oblasti je 25 –
30 tisíc tun. Kapacita skládky by měla vydržet při zachování tohoto přísunu odpadu
asi 20 let. Cena za odpad je složená z poplatků firmě Ekodepon a pak z dalších
poplatků, které jsou určeny ze zákona, a tato cena se nikdy snižovat nebude,
naopak snahou ministerstva životního prostředí je tyto poplatky do roku 2015
přibližně ztrojnásobit.
Ing. Čermák rozdal materiály týkající se této zprávy a odpověděl na dotazy
zastupitelů. Pan Teplík poděkoval ing. Čermákovi za výklad.

ad 4) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
- přečetla tajemnice p. Mertlová a na závěr představila zastupitelům novou
vedoucí Městského kulturního střediska v Plané slečnu Milenu Kráčmarovou.
P. starosta informoval o kameře na pěší zóně – po přesunu lavičky zatím není
potřebná.
MUDr. Průchová – alespoň jedna lavička je zde potřeba, nemůžeme přece
rozmisťovat lavičky na přání občanů, o tom se musíme rozhodnout my zastupitelé.
P. Teplík žádal o vysvětlení „energie na výtopně“ – odpověděl ing. Ťupa a p. Slabý.

ad 5) Rozpočtové opatření 1/2009
Podrobně s tímto bodem seznámila ing. Ťupová – příjmy i výdaje ve výši 102 mil.
Kč. Materiály dostali zastupitelé v předstihu.
- pro rozpočet hlasovalo 10, proti 0, zdrželi se hlasování 3 (Červeňák, Kvasnička,
Švarcbek)

ad 6) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených
Městem Planá za rok 2008
Vysvětlení podala opět ing.Ťupová a materiály dostali zastupitelé k prostudování.
- pro 13
Ing. Ťupová seznámila s vývojem prostředků svěřených do správy cenných papírů.
Je pro, aby se volné prostředky daly na termínované vklady, uložili bychom
zhruba 17 mil. Kč – na toto téma vznikla diskuse.
Mgr. Kvasnička dal návrh – zbavit se akcií – pro 5 (Kvasnička, Švarcbek, Teplík,
Sádlíková, Červeňák), proti 6 (Němečková, Kučera, Křístek, Průchová, Antropius,
Slabý), zdrželi se 2 (Vrzala, Krejčí) – návrh nebyl přijat
Ing. Krejčí dal návrh – 17 mil. Kč postupně ukládat na termínované vklady – 13
pro.

ad 7) Dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost jednotlivců a organizací
v roce 2009
P. starosta podal vysvětlení k tomuto bodu, zastupitelé měli materiály k dispozici.
Mgr. Kvasnička se přimlouval za Klub čs. pohraničí, aby mu bylo vyhověno,
požadují 3000 Kč. P. starosta – přicházejí nám různé žádosti o dotace od různých
organizací, RMP vychází z toho, že příspěvky dává těm, kteří mají aktivitu v Plané.
Mgr. Kvasnička – klub čs. pohraničí je plánskou organizací, ale Kotec dostává 20
tis. Kč a není plánskou organizací.
P. starosta – Kotec pracuje v Plané a chceme přispět k ochraně zdraví lidí ve
městě.
P. Teplík – navrhuje vyřadit Kotec (dostává peníze od státu) a peníze rozdělit mezi
Klub čs. pohraničí a na psa pro městskou policii.
Návrh p. Kvasničky – přidělit 3 tis. Kč Klubu čs. pohraničí – pro 5 (Kvasnička,
Švarcbek, Teplík, Sádlíková, Červeňák), proti 7 (Němečková, Kučera, Křístek,
Antropius, Slabý, Vrzala, Průchová), zdržel se 1 (Krejčí) – návrh nebyl přijat.
Návrh – vyřadit Kotec z programu – pro 5 (Kvasnička, Průchová, Teplík,
Sádlíková, Červeňák), proti 7 (Němečková, Kučera, Křístek, Antropius,
Slabý,Vrzala, Krejčí), zdržel se 1 (Švarcbek) – návrh nebyl přijat.
Kdo je pro návrh na rozdělení dotací a darů na r. 2009 tak, jak ho předkládá RMP
– pro 8 (Němečková, Kučera, Antropius, Průchová, Křístek, Vrzala,Slabý,Krejčí)
proti 0, zdrželi se 3 (Teplík, Sádlíková,Červeňák), nepřítomni 2
(Švarcbek,Kvasnička)

Ad 8) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí

1/ Pozemky, st.p.č. 34, zastav. plocha a nádvoří, výměra 133 m2, p.p.č. 6, zahrada, výměra 253 m2,
p.p.č. 1232/1, ost.komunikace, výměra 192 m2, poz.p.č. 1232/2, ost.komunikace, výměra 78 m2, k.ú.
Otín u Plané, pozemky v intravilánu části obce, na st.p.č. 34 je obytný dům č.p. 12 ve vlastnictví
žadatele, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 4.2.2009, záměr prodeje zveřejněn 2.3.2009,

kupní cena pozemku činí 26.240 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před vkladem práva do katastru
nemovitostí, žadatel : manželé Holinkovi

- pro 11, 2 nepřítomni (Švarcbek,Kvasnička)

2/ Pozemek, st.p.č. 32/1, zbořeniště, výměra 528 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží
- pozemek v intravilánu části obce, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 4.2.2009, záměr
prodeje zveřejněn 2.3.2009, kupní cena pozemku činí 26.400 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před
vkladem práva do katastru nemovitostí, žadatel: Lucie Tázlerová a Karel Kostroun - pro 11, 2

nepřítomni (Švarcbek,Kvasnička)
3/ Byt č. 468/6 v domě čp. 468 ve Fučíkově ulici v k.ú. Planá u M.L.
- záměr prodeje schválen zásadami pro prodej bytů z 11.4.1995 a usnes. RMP ze dne 18.2.2009,
záměr prodeje zveřejněn 20.2.2009, cena podle příslušného znaleckého posudku činí 311.650 Kč,
nejnižší nabídková cena podle podmínek výběrového řízení je 120 % z ceny znal. posudku a činí
374.000 Kč, kupní cena bytu a její splatnost bude stanovena vyhodnocením výběrového řízení

- žadatelé : podle podaných obálek.
1. J. Jedlička nabídnutá cena 380 tis. Kč, platit bude hotově
2. p. Funda nabídnutá cena 400 tis. Kč, platit bude do 14 dnů od podepsání kupní
smlouvy, nebo 500 tis. Kč do 1 roku
3. p. Hosnédl nabídnutá cena 560 tis. Kč, platit bude převodem na účet
4. p. Faflík nabídnutá cena 426 tis. Kč, platit bude v hotovosti
Hlasování – pro nabídku p. Hosnédla, Planá – 13 zastupitelů

4/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 8 v domě čp. 840
v Bohušově ulici s p.Josefi, na základě smlouvy o převodu práv a povinností uzavřené mezi p.
Konvičnou a p. Josefi dne 3.2.2009.

- pro 13
5/ Informace o konečných kupních cenách prodaných bytových jednotek
prodaných v roce 2008:
- bytová jednotka č. 651/8, schváleno ZMP 26.3.2008, konečná kupní cena ve
smyslu čl. III. odst. 6 zásad činí 298.627 Kč, bytová jednotka č. 707/12, schváleno
ZMP 22.10.2008, kupní cena ve smyslu čl. III. odst. 6 zásad činí 353.808 Kč, bytová
jednotka č. 173/2, schváleno ZMP 22.10.2008, kupní cena ve smyslu čl. III. odst. 6

zásad činí 154.915 Kč, bytová jednotka č. 496/4, schváleno ZMP 22.10.2008, kupní
cena ve smyslu čl. III. odst. 6 zásad činí 316.613 Kč. - pro 13
B/ záměr prodeje nemovitostí

1/ Pozemek, p.p.č. 538/73, jiná plocha, část pro stavbu dvougaráže, v k.ú. Planá u
M.L., pozemek v intravilánu obce, RMP doporučuje ZMP neschválit prodej
pozemku. - pro 13
2/ Pozemky, části p.p.č. 1572/29, jiná plocha o výměře cca 150 m2, p.p.č. 1572/18,
ost. komunik. o výměře cca 130 m2 a p.p.č. 1572/2, zahrada o výměře cca 60 m2,
v k.ú. Planá u M.L., pozemky v intravilánu obce částečně v nájmu dvou nájemců,
RMP doporučuje ZMP neschválit prodeje pozemků. - pro 13
3/ Pozemek, p.p.č. 244/1, manipulač. plocha, část o výměře cca 250 m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží,
pozemek v intravilánu části obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. - pro 13
4/ Objekt bývalé autobusové čekárny na st.p.č. 488/2 o výměře 117 m2 v k.ú. Planá u M.L., nebytové
prostory v objektu jsou v nájmu tří nájemců pro provozování výčepu, trafiky a
odpočívárny řidičů autobusů, celkové roční nájemné činí 73.724 Kč, RMP doporučuje ZMP schválit
záměr prodeje objektu, s věcným břemenem ve prospěch nájemce nebytového prostoru ČSAD
autobusy Plzeň a.s., v případě jeho zájmu.

p.Teplík dává protinávrh – nevyhlásit záměr prodeje – pro 5 (Švarcbek,
Kvasnička, Teplík, Sádlíková, Červeňák), proti 8 – návrh nebyl schválen
- hlasování pro návrh RMP – 7 pro, 5 proti, zdržel se 1 (Krejčí) – záměr prodeje
nebyl schválen.
5/ Pozemek, p.p.č. 1698/9, orná půda o výměře 5166 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek určen ÚP
k výstavbě RD a k tomu účelu bezúplatně převzat od PF ČR, RMP doporučuje ZMP schválit záměr
prodeje pozemku pro výstavbu rodinných domů a stanovit podmínky pro prodej jednotlivých
stavebních pozemků a pro výstavbu RD takto: kupní cena stavebních pozemků 300 Kč/1 m2 (základní
cena 100 Kč s navýšením o 200 Kč za zohlednění dostupnosti veřejné infrastruktury ve smyslu č. I. a
III. zásad ze dne 17.12.2008) nelimitovaná výměra stavebních pozemků podle požadavku stavebníka,
s podmínkou využití celé výměry pozemku p.p.č. 1698/9, převod pozemků bude realizován na
základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě se sjednanými podmínkami:

• podání kompletní žádosti s veškerými stanovenými náležitostmi k povolení
stavby RD
stavebnímu úřadu do 8 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě

• zahájení stavby RD do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
• dokončení stavby RD povolením užívání stavby do pěti let od uzavření smlouvy o
budoucí
kupní smlouvě
• uzavření kupní smlouvy po dokončení a povolení užívání stavby RD, nebo po
vydání povolení stavebního úřadu ke stavbě RD
- smluvní finanční sankce ve výši 100 Kč/1 m2 převáděného pozemku při
nedodržení podmínky dokončení a povolení užívání stavby RD do pěti let od
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude v případě uzavření kupní
smlouvy před dokončením a povolením užívání stavby RD zajištěna směnkou
- souhlas s odnětím ze ZPF bez odvodů, připojení na sítě a přístupy z komunikace
na stavební pozemky zajistí stavebníci na vlastní náklady
- veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle platných zásad nesou kupující.
- MUDr. Průchová se ptala na limitaci pozemků, vysvětlil p. Baron
- pro záměr prodeje pozemků hlasovalo - 11, proti 0, zdrželi se 2 (Kvasnička,
Švarcbek)
- pro záměr prodeje s těmito podmínkami – 9 pro, proti 0, zdrželi se 4
(Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Sádlíková)
C/ nabytí nemovitostí

1/ Bezúplatný převod pozemku, p.p.č. 3937 o výměře 224 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
od PF ČR.
- Pozemek je zastavěn stavbou „Komunikace pro pěší a cyklisty“, která je ve
vlastnictví Města Planá, RMP doporučuje schválit bezúplatné nabytí pozemku.

2/ Bezúplatný převod pozemku, p.p.č. 3940/1 o výměře 905 m2 v k.ú. Planá u M.L.
od PF ČR. Pozemek je zastavěn stavbou „Propojení silnice I/21 – průmyslová zóna

a Stezka pro pěší a cyklisty, SO komunikace“, která je ve vlastnictví Města Planá,
RMP doporučuje schválit bezúplatné nabytí pozemku.
- zastupitelé se rozhodli hlasovat pro sloučení bodu C1 a C2 – pro 13
- pro bezúplatný převod pozemku v bodě C1 a C2 hlasovalo 12 zastupitelů, zdržel
se 1 (Švarcbek)
3/ Koupě pozemku, části p.p.č. 329 v k.ú. Vysoké Sedliště, v rozsahu nezbytném
pro rekonstrukci opěrné zdi veřejné komunikace, od Rudolfa a Rudolfa
Bártlových, za kupní cenu 50 Kč/ 1 m2.RMP doporučuje schválit koupi pozemku. pro 13

Pan starosta navrhuje revokaci bodu 8, Záměr prodeje B4, protože o tyto prostory
se uchází vážný zájemce, který má v úmyslu zde vybudovat cukrárnu a kavárnu.
Mgr. Němečková je pro, protože nyní je zde doupě, lepší by byla cukrárna. P.
Teplík je také pro, ale bylo by dobré zde zachovat autobusovou čekárnu.
Mgr. Kvasnička dává návrh, aby usnesení o kterém jsme hlasovali původně,
zůstalo platné, a neprováděli jsme revokaci – 5 pro (Kvasnička, Švarcbek,
Sádlíková, Červeňák, Teplík), 8 proti (Němečková, Kučera, Průchová, Křístek,
Antropius, Slabý, Vrzala, Krejčí) – návrh nebyl schválen
Ing. Krejčí – kdo je pro, abychom opakovaně hlasovali o usnesení pod bodem B4
– 8 pro (Němečková, Kučera, Průchová ,Křístek, Antropius, Slabý,Vrzala,Krejčí),
proti 3 (Švarcbek, Kvasnička,Sádlíková), zdrželi se 2 (Teplík,Červeňák) – revokace
je tímto schválena
Ing. Krejčí – opakuji hlasování o záměru prodeje pod bodem B4 – pro 8
(Němečková, Kučera, Průchová, Křístek, Antropius, Slabý, Vrzala, Krejčí), proti 0,
zdrželi se 5 (Švarcbek, Kvasnička, Sádlíková, Teplík, Červeňák) – záměr prodeje
nemovitosti byl schválen.

ad 9) Různé, diskuse
Tajemnice p. Mertlová – RMP doporučuje zastupitelstvu schválit podmínky
rozhodnutí o poskytnutí dotace na technické vybavení kontaktního místa projektu

CzechPOINT na Městském úřadu Planá z operačního programu CZ.1.06., číslo
prioritní osy 6.2, číslo oblasti podpory 6.2.1,číslo výzvy 2, název výzvy EGoverment v obcích-Czech Point-kontaktní místa. – pro 13
P. starosta – všichni zastupitelé dostanou v písemné podobě Zprávu o stavu
veřejného pořádku v Plané za rok 2008, kterou zpracovala Policie ČR, obvodní
oddělení Planá
P. starosta dostal petici, kde je podepsáno 300 plánských občanů, kteří žádají
zachování prodejny ve Wolkerově ulici. P. starosta se ztotožňuje s odmítavým
názorem občanů a přečetl zastupitelům návrh dopisu, který pošle na Jednotu
Tachov. Kdo je pro, aby byl dopis odeslán - 11 (Vrzala, Antropius, Křístek,
Průchová, Němečková, Kučera, Sádlíková, Teplík, Kvasnička, Červeňák,
Švarcbek), proti 1 (Krejčí), zdržel se 1 (Slabý)

ad 10) Usnesení, závěr
Kdo je pro návrh usnesení U 81-ZMP bere na vědomí – 13 pro.
Tajemnice p. Mertlová přečetla usnesení a doplnila ho o hodnocení Plánských lesů
– o tomto hlasovali zastupitelé 13 hlasy pro.

Ing. Krejčí poděkoval přítomným za pozornost a jednání ukončil ve 20 hod. Příští
22. ZMP se bude konat 13.5.2009.

Zapsala Marie Plešáková

