Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 15.12.2021

U 77 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu Ing. Martina Netrvala a MUDr. Jaromila Mareše;
2. program 24. zasedání ZMP;
3. VII. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů 127 106,31 tis Kč a
výdajů ve výši 136 896,31 tis Kč;
4. rozpočet města Planá na rok 2022, celkové příjmy ve výši 131 164,- tis. Kč a celkové
výdaje ve výši 184 230,- tis. Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen z rezerv města
z předchozích období;
5. střednědobý výhled rozpočtu města Planá na období 2023 – 2024;
6. ponechání investice v Czech Real Investment ve výši 35 mil Kč se zhodnocením 0- 4%
o jeden rok, a dále uzavření dalšího termínovaného vkladu u JT Bank ve výši 20 mil
Kč se zhodnocením 2,85 % o jeden rok;
7. prodej části pozemku p. č.1854/1 označené GP č. 2487-438/2021 p. č. 1854/1 díl „a“
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o výměře 96 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu
33.600,- Kč;
8. prodej pozemků p. č. 431/1, 433/1, 383/4 v k. ú. Otín u Plané společnosti Ranch
Březenecká, s. r. o., IČ 08624356, se sídlem Karlovy Vary, Stará Role, Závodu Míru
821/75 za cenu 47.287,- Kč;
9. prodej pozemků p. č. 252/21 a p. č. 252/22, v k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO
za cenu 64.449,- Kč;
10. uzavření smlouvy so budoucí kupní smlouvě s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, DIČ
CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na
části pozemků p. č. 305/3 o přibližné výměře 25 m2 a p. č. 344/17 o přibližné výměře
25 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní pro umístění DTS (trafostanic) v rámci akce
IE-12- 0008468 TC, Planá, Smetanova - kVN DTS;
11. směnu – prodej části pozemku p. č. 1856/52, označená GP č. 2485-398/2021 p. č.
1856/85 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, o výměře 190 m2 ANONYMIZOVÁNO
za cenu 156.750,- Kč a koupi částí pozemků p. č. 1856/61, 1856/60 a 1856/51
označených GP č. 2485-398/2021 p. č. 1856/84 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o
celkové výměře 190 m2 a cenu 156.750,- Kč;
12. směnu pozemků – koupi části pozemku p. č. 297 označené GP č. 2479-431/2021 p. č.
297/2 o výměře 32 m2 za cenu 7.680,- Kč a prodej části pozemku p. č. 303 dle GP č.
2479-431/2021 označené p. č. 303/3 o výměře 11 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu
3.195,- Kč;
13. záměr prodeje pozemku p. č. st. 29 zastavěná plocha, zbořeniště a p. č. 904, ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Kříženec;
14. záměr prodeje části pozemku p. č. 538/73 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o přibližné
výměře 32 m2;
15. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1933 a 1860/82 pro umístění trafostanice o přibližné
výměře 30 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní;

16. záměr prodeje části pozemku p. č. 3869/1 zastavěnou přístavbou budovy č. p. 50
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, náklady související a spojené s legalizací přístavby
a prodejem zastavěné části pozemku p. č. 3869/1 hradí město Planá;
17. záměr prodeje části pozemku p. č. 51/1 v k. ú. Svahy o výměře 120 m2 s věcnými
břemeny pro uložení elektropřípojky a přístup k vysílači za nabídnutých podmínek;
18. záměr směny částí pozemků: koupě části pozemku p. č. 14 o přibližné výměře 70 m2,
části pozemku p. č. 881 o přibližné výměře 46 m2 a části pozemku p. č. 15 o přibližné
výměře 8 m2 a prodej části pozemku p. č. 724 o přibližné výměře 151 m2 a části
pozemku p. č. 723 o přibližné výměře 72 m2 vše v k. ú. Pavlovice nad Mží;
19. záměr směny částí pozemků p. č. 538/67 a 538/73 o rovných výměrách přibližně 18 m2
bez doplatku v k. ú. Planá u Mariánských Lázní. Náklady související se směnou uhradí
vlastník rodinného domu č. p. 962;
20. ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu o uplatňování územního plánu
Planá za uplynulé období 06/2016 – 08/2021 – datum úpravy listopad 2021, jejíž
součástí je zadání změny č. 2 územního plánu Planá, bez variant řešení, bez
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území;
21. změnu Zásad poskytování příspěvků fyzickým a právnickým osobám na stavební
úpravy a obnovu nemovitostí v MPZ v Plané a významných památek na území města
Planá z fondu MPZ v Plané v tom smyslu, že se zvyšují částky příspěvků na celkovou
opravu všech vnějších omítek a na stavební úpravu střechy na 30 tis. Kč a dále se zavádí
příspěvek na osazení zábran proti holubům, a to dle skutečných výdajů do max. výše
15 tis. Kč;
22. podání žádosti do výzvy MMR „Infrastruktura základních škol“;
23. termíny jednání RMP a ZMP v I. pololetí roku 2022 dle návrhu;
24. dodatek ke „Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví města Planá“ spočívající v zařazení kanalizace Karlín do přílohy č. 2.2 této
smlouvy.
U 78 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
2. informace o plnění uložených úkolů;
3. zprávu o školství v Plané;
4. zprávy o kontrolách KV č. 9 - část 1 a č. 11;
5. zprávu o kontrole FV č. 11.

U 79 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. schválit dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 13/2021 spočívající v prodloužení termínu
ukončení realizace Oslavy 150. výročí založení SDH do 31. 12. 2022;
2. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 217/1 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní;
3. neschválit koupi pozemků p. č. 1576/4 a p. č. st. 1541/2 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní;

U 80 – Zastupitelstvo ukládá:
1. starostce města, aby neprodleně písemně vyzvala TJ Sokol Planá, z. s. k nápravě
spočívající v zapsání nových údajů do Rejstříku spolků nejpozději do 15. 01. 2022.

Ověřovatelé:
 Ing. Martin Netrval, v. r.
 MUDr. Jaromil Mareš, v. r.
 Mgr. Martina Němečková, starostka, v. r.

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení ZMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů tak, jak ukládá nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění.

