Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 2. března 2022 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 konstatoval, že
zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na zasedání je přítomno 13 členů
zastupitelstva, omluven z jednání je Mgr. Postl a dále není přítomen MUDr. Mareš.
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
e-mailové pošty. Podklady pro jednání byly v řádném termínu vyvěšeny k prostudování na
webových stránkách města, přístupných všem zastupitelům.
Ověřovateli zápisu byli navrženi pánové Mgr. Miroslav Pelán a František Kadlec.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, 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: Mgr. Postl, MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Pelána a p. Kadlece.
Předložený návrh programu:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4. Námitky zastupitele Kadlece k zápisu ze ZMP dne 19.01.2022
5. Dary a dotace
6. II. rozpočtová opatření
7. Majetkové záležitosti
8. Zpráva z kontroly FV
9. Plán kontrol KV na rok 2022
10. Souhlas s provozováním soukromé ZŠ
11. Veřejnoprávní smlouvy
12. Náměty a připomínky zastupitelů

Mgr. Němečková: Dávám protinávrh v souladu s návrhem mimořádného jednání RMP, a to
zařadit do programu dnešního jednání projednání možností pomoci Ukrajině, zařazením za bod
č. 3.
Bez dalšího návrhu, dáno hlasovat pro tento návrh programu:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4. Projednání možnosti pomoci Ukrajině
5. Námitky zastupitele Kadlece k zápisu ze ZMP dne 19.01.2022
6. Dary a dotace
7. II. rozpočtová opatření
8. Majetkové záležitosti
9. Zpráva z kontroly FV
10. Plán kontrol KV na rok 2022
11. Souhlas s provozováním soukromé ZŠ
12. Veřejnoprávní smlouvy
13. Náměty a připomínky zastupitelů
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, 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: Mgr. Postl, MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje program 26. zasedání ZMP.
Dostavil se MUDr. Mareš v 17:04 hodin.
Nyní je tedy přítomno 14 členů.
Ing. Nutil konstatoval, že zápis z minulého, 25. zasedání ZMP ze dne 19.01.2022 řádně ověřili
MUDr. Jiří Kučera a Bc. Jan Veselý. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, byly k němu dne
28.01.2022 vzneseny námitky zastupitelem Františkem Kadlecem, které budou projednávány
v bodě tohoto jednání.
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 přihlásil pan Roman Míka, člen JSDH, kde obsáhle okomentoval vyjádření paní
starostky ke spojení plánských hasičů se stranou KSČM. Nakonec požádal o okamžitou
veřejnou omluvu.

Ing. Nutil i Mgr. Němečková se k tomuto názoru vyjádřili. Přidal se RSDr. Švarcbek, Mgr.
Pelán i znovu pan Míka.
Mgr. Němečková požádala, aby bylo hlasováno o uložení úkolu pro ni, a to vypracovat návrh
etického kodexu JSDH Planá.
Bez dalšího dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 3: p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
zdrželi se 2 : Mgr. Kučera, p. Kadlec;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP ukládá starostce vypracovat návrh etického kodexu JSDH Planá.
Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Paní starostka podala podrobnou zprávu o práci RMP, která se sešla od posledního jednání
ZMP celkem čtyřikrát, a vyzvala k případným dotazům.
Usnesení jsou řádně vyvěšena na webových stránkách města, kde jsou k nahlédnutí.
V 17:22 hodin se vzdálil RSDr. Švarcbek.
pí Hastíková: Chtěla bych upozornit, paní starostka předkládala ke schválení radě
zprávu o poskytování informací dle zákona 106/2000 Sb. za rok 2021, tato není v souladu
s realitou, protože tam chybí moje stížnost, ta tam není zanesena.
Mgr. Němečková: Prosím, abyste tyto dotazy předkládali předem, pokud víte, že se na něco
chcete dotázat, bylo by dobré, abych to věděla dopředu, protože v tu chvíli jsem na to schopna
reagovat, týká se to i nejrůznějších příspěvků zastupitelů. Do příště to zjistím a zodpovím.
Dále bez dotazů a připomínek.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Paní tajemnice, Mgr. Coufalová, informovala, o plnění uložených úkolů: Z minulého ZMP
vyplynul jediný úkol uložený veliteli JSDH, a to osazení GPS systémem vozidla hasičů,
bohužel velitel hasičů není přítomen, kdyby to chtěl okomentovat. Já jsem to ověřovala
v aplikaci, tak vím, že úkol je splněn.
Ing. Nutil: Mohu potvrdit, že úkol byl splněn.
Mgr. Coufalová: To je vše.
ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.

4. Projednání možnosti pomoci Ukrajině
Ing. Nutil okomentoval návrhy rady, a to, že RMP doporučuje ZMP poskytnout městský byt ve
Školní ulici č. p. 59 k dispozici pro uprchlíky z Ukrajiny a poskytnout finanční pomoc Ukrajině
ve výši 100 000 Kč.
Mgr. Němečková: Ještě doplňuji, že můžeme nabídnout k dispozici byt v Bezdružické ulici,
který se nyní dokončuje. Zjišťovali jsme další možnosti pomoci a činíme to, co je nyní možné
a potřebné, tak abychom pomáhali cíleně. Velmi si vážím všech, kteří mne oslovili a pomáhají.
p. Teplík: S poskytnutím bytu nemám problém, ale mám problém s financemi na zbraně.
Ing. Nutil: O tom budeme hovořit a hlasovat dále.
Dále bez diskuse, či dotazů dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá,
Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0 :-;
nepřítomni 2: Mgr. Postl, RSDr. Švarcbek.
ZMP schvaluje poskytnutí městského bytu ve Školní ulici č. p. 59 a Bezdružické ulici č. p.
272 k dispozici pro uprchlíky z Ukrajiny.
p. Teplík: K nákupu obranného materiálu, to jsou zbraně. Nesouhlasím s nákupem zbraní, těch
je na Ukrajině víc než dost, byl bych radši, kdyby to byl nákup na humanitární materiál.
Ing. Nutil: Ukrajinská ambasáda, která zřídila tento účet, informuje na svých stránkách, že tyto
finance budou použity na nákup vojenského materiálu a k domobraně, takže nemůže poslat
peníze na účet velvyslanectví a určit, že to nebude na nákup zbraní.
p. Teplík: Pak tedy navrhuji, aby peníze byly poslány na účet ČČK.
Mgr. Pelán: Já jsem chtěl původně také navrhnout, abychom poslali peníze třeba na nadaci
Člověk v tísni, ale včerejší benefiční koncert vydělal cca 160 mil., což je veliká částka, proto
chci navrhnout protinávrhem, abychom částku navýšili a poslali 200.000,- Kč. Ukrajincům
nechybí statečnost, skutečně potřebují munici a zbraně, to je skutečně jejich současná potřeba.
Ing. Nutil: Chci konstatovat, že jakmile schválíme vyšší částku, bude se to muset promítnout
v rozpočtovém opatření.
p. Kadlec: Pokud částka bude odsouhlasena, ať je zaslána na nadaci Člověk v tísni ve výši
100.000,- Kč.
Ing. Ryšavá: Jsem pro pomoc Ukrajině, avšak ne pro zbraně, jsem proti válce. Jsem pro
humanitární pomoc. Jsem pro ČČK, tedy říkám to samé, co pan Teplík.
Mgr. Němečková: Také odsuzuji válku v jakékoli podobě, ale pokud někdo válku zahájí, tak
tam nemůžeme lidi nechat beze zbraní, nemůžeme je nechat napospas.

Ing. Nutil: To hlavní co nyní Ukrajina potřebuje, jsou vojáci a zbraně, to je můj názor, nemusíte
s tím souhlasit, ale je to tak. Aby zachovala svou, ale i naši existenci, ale to nechci tady dále
rozvádět.
Vrátil se RSDr. Švarcbek: v 17:38 hod.
Ing. Nutil: Dávám tedy hlasovat pro návrh p. Kadlece, poslat 100 tis. Kč na nadaci Člověk
v tísni:
Pro schválení hlasoval 1 zastupitel: p. Kadlec;
proti 4: MUDr. Mareš; MUDr. Kučera, Mgr. Pelán, Ing. Nutil;
zdrželi se 9: pí Duchková, Ing. Netrval, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Bc. Veselý, p. Teplík. Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Mgr. Němečková;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Nyní dávám hlasovat pro protinávrh Mgr. Pelána:
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 1: p. Teplík;
zdrželi se 4: MUDr. Jungr, p. Kadlec, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši 200.000,- Kč, a to zasláním
na účet Velvslanectví Ukrajiny (nákup obranného materiálu).
MUDr. Kučera přednesl návrh na odsouzení ruské agrese a dává návrh, aby se hlasovalo pro
usnesení tohoto znění: ZMP odsuzuje neomluvitelný útok vojsk Ruské federace na samostatnou
a nezávislou Ukrajinu. Rovněž odsuzuje nepřípustné zastrašování jadernými zbraněmi, kterými
světu hrozí prezident Ruské federace Vladimír Putin. Zároveň chceme vyjádřit ochotu zapojit
se dle možností do pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům.
RSDr. Švarcbek: Doplnil bych to o agresi před to slovo okupaci.
Ing. Nutil: To slovo tam vůbec není, je tam slovo útok. Nechávám tedy hlasovat pro návrh
MUDr. Kučery:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: p. Teplík;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP odsuzuje neomluvitelný útok vojsk Ruské federace na samostatnou a nezávislou
Ukrajinu. Rovněž odsuzuje nepřípustné zastrašování jadernými zbraněmi, kterými světu

hrozí prezident Ruské federace Vladimír Putin. Zároveň chceme vyjádřit ochotu zapojit
se dle možností do pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům.
5. Námitky zastupitele Kadlece k zápisu ze ZMP dne 19. 1. 2022
28. 1. 2022 byly doručeny na podatelnu MěÚ námitky zastupitele Kadlece k zápisu ze ZMP
dne 19. 1. 2022. Námitky byly předány ověřovatelům napadeného zápisu: MUDr. Kučerovi a
Bc. Veselému, tito by se měli k námitkám vyjádřit na dnešním jednání ZMP. Současně
vyjádření k námitkám překládá i zapisovatelka pí Hemrová. S ohledem na ustanovení § 95
zákona o obcích rozhodne o námitkách k zápisu zastupitelstvo na svém dalším jednání.
Ing. Nutil: Přečetl ustanovení jednacího řádu k tomuto bodu.
Dáno slovo ověřovatelům:
Bc. Veselý: Já jsem zápis četl, zápis je stručný záznam tohoto jednání. Nepamatuji si všechna
slova, všechna slova nejdou zachytit, opačně bychom museli pořizovat přepis audiozáznamu.
MUDr. Kučera: Když kontroluji zápis, jdu po faktech. Emotivní stránku považuji za
marginalitu, jak kdo se tvářil atd., je pod mou rozlišovací schopnost.
Ing. Nutil opakovaně konstatoval, co uvádí jednací řád k tvoření zápisu a dále uvedl: Osobně
si stojím za zápisem, prochází kontrolou na radnici. Zapisovatelka nemůže být odborníkem na
danou problematiku, proto já i paní starostka po vyhotovení zápisu, provádíme kontrolu, již
v tuto chvíli to kontrolují tři lidé, pak následně jej kontrolují ověřovatelé. Já jsem ponořen
v problematice daných věcí a vím, že je problém zachytit důležité skutečnosti. Nyní dávám
slovo panu Kadlecovi, jestli má návrh na nějaké usnesení.
p. Kadlec: Námitky jsem podal oprávněně podle zákona, námitky byly zpracovány, jsou
zadokumentovány, já jsem požadoval, aby se námitky stali součástí jednání, což se stalo,
a více k tomu nemám, co dodat.
Ing. Nutil: Nemáte tedy žádný návrh na usnesení. Tímto tedy konstatuji, že zápis z minulého
ZMP je platný a nebude se na něm nic měnit.
6. Dary a dotace
Tento bod rozsáhle okomentovali Mgr. Němečková i Ing. Nutil. Na rozdělení darů a dotací je
v rozpočtu města na rok 2022 vyčleněna částka 1,1 mil Kč. Rada města dle příslušných
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. rozhoduje o poskytnutí dotace do výše 50.000,- Kč včetně.
RMP rozhodla na svém jednání dne 21.02.2022 o rozdělení takovýchto dotací v celkové výši
266 tis. Kč. Zároveň členské příspěvky do sdružení činí v roce 2022 87. 336,- Kč. Zbylé
prostředky (687 tis. Kč) RMP doporučuje přidělit dle přiložené tabulky.
Dále Mgr. Němečková obsáhle okomentovala přidělení daru pro provozování rentgenového
pracoviště, tedy pro společnost Medical X – Ray, Ledenice.

Návrh přidělení dotací dle RMP:
Příjemce dotace

Výše dotace

Medical X-Ray, Ledenice

100 000

Fotbalový klub

175 000

Tenisový oddíl Planá

60 000

Hornicko-historický spolek

87 000

TJ Sokol Planá

120 000

Kulturní a okrašlovací spolek

110 000

Sbor dobrovolných hasičů

65 000

Ing. Nutil: Nyní hlasujeme pouze o těch částkách, následně pak budeme hlasovat o uzavření
veřejnoprávních smluv. Otevírám diskusi.
p. Teplík: Jenom bych chtěl připomenout, že FV již několik let připomíná, že některé spolky
nemají opět vyvěšené účetní uzávěrky, např. KOS, TJ Sokol Planá. Otázka je, jestli odložit
hlasování pro tyto dva spolky.
Mgr. Němečková: Jenom bych ráda okomentovala, že došlo k oddělení TJ Sokol a Tenisový
oddíl Planá, původní částku pro ně jsme tedy poměrně rozdělili. Já bych hlasování neodkládala,
každý může hlasovat dle svého názoru.
Ing. Nutil: Ano součet financí pro původní TJ Sokol Planá, byl tedy rozdělen pro TJ Sokol
Planá a Tenisový oddíl Planá. Já bych rovněž hlasování neodkládal. Považuji to za marginálii.
M. Bernasová: KOS zveřejňuje své závěrky během března, dle předchozích let, mají tedy ještě
čas. TJ Sokol Planá uzávěrky nezveřejňuje. Opravdu jsme zveřejňování závěrek kontrolovali.
MUDr. Mareš: Cítím se podjatý ve vztahu k TJ Sokol Planá a Tenisový oddíl Planá, a proto
nebudu hlasovat.
Ing. Ryšavá: Mohli bychom hlasovat pro každý spolek zvlášť?
Ing. Nutil: To jsme nikdy nedělali, a budeme tedy hlasovat pro každý dar zvlášť.
M. Bernasová: U Medical X-Ray by mělo být uvedeno, že se jedná o dotaci ex- post, tak aby
už nepředkládali vyúčtování.
Dáno hlasovat pro společnost Medical X-Ray, Ledenice:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 1: p. Kadlec;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.

ZMP schvaluje přidělení dotace společnosti Medical X-Ray, Ledenice ve výši 100.000,Kč, ex-post.
Dáno hlasovat pro Fotbalový klub Planá:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje přidělení dotace FK Planá na rok 2022 ve výši 175. 000,- Kč.
Dáno hlasovat pro Tenisový oddíl Planá:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje přidělení dotace Tenisovému oddílu Planá na rok 2022 ve výši 60. 000,Kč.
Dáno hlasovat pro Hornicko-historický spolek:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje přidělení dotace Hornicko-historickému spolku na rok 2022 ve výši
87. 000,- Kč.
Dáno hlasovat pro TJ Sokol Planá:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, 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:-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš;
ZMP schvaluje přidělení dotace TJ Sokol Planá na rok 2022 ve výši 120.000,- Kč.

Dáno hlasovat pro KOS Planá:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 2 : p. Kadlec, Ing. Ryšavá,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje přidělení dotace KOS Planá na rok 2022 ve výši 110. 000,- Kč.
Dáno hlasovat pro SDH:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje přidělení dotace Sboru dobrovolných hasičů Planá na rok 2022 ve výši 65.
000,- Kč.
7. II. rozpočtová opatření
M. Bernasová, vedoucí Finančního oddělení: Ke každému bodu jsem napsala dost poznámek,
myslím, že není ode mne třeba komentář.
RMP doporučuje ZMP schválit II. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů 133 321,60
tis Kč a výdajů ve výši 190 607,60 tis Kč.
Ing. Nutil i Mgr. Němečková obsáhle okomentovali jednotlivé řádky II. rozpočtového opatření.
Ing. Ťupa okomentoval částku na zateplení fasády na poliklinice, výměnu oken, dveří. To je
ten rozdíl mezi navrhovanými částkami, ani tato cena však není konečná.
Mgr. Němečková: Je to navýšení jednou tolik, nemáme dokončenou dokumentaci. Covid
navýšil stavební materiály o 100%. Vysvětluji tedy ten rozdíl.
Ing. Ťupa i Ing. Nutil okomentovali navýšení ceny u stavby budovy administrativní budovy
Plánských služeb.
Mgr. Němečková okomentovala stav rezervního fondu a možnosti dokončení investičních akcí.

Příjmy
Rozpočet po I.RO (v tis Kč) ve
výši:
Rozpočtová
skladba
org.

Text
par.

pol.

UZ

Daňové příjmy - celkem
6402 2229
Nedaňové příjmy - celkem

4351 5011
3699 5169
6402 5364
3639 5137

6221 5520
Neinvestiční výdaje - celkem
214 1037 6121
2191 3639 6121
212 3639 6121
3512

3113 6121

3513 3113 6121
Investiční výdaje - celkem

185 630,00

Údaje jsou v tis Kč
Příjmy
Výdaje

38,45
38,45
0,00

Dotace od PK na region.činnost
knihovny
13305 Dotace na činnost peč.služby (PK)
Snížení očekávaných dotací

4122
4122
4116
Dotace - přijaté transfery -- celkem
201 5311 5171
Oprava kamer (3 ks)
5521 3314 pol.
Čerpání dotace na region.knihovny
203 4351 5011
13305 Čerpání dotace na peč.službu
203
36

133 164,00

0,00
Vratka dotace MŠMT z r.
33063 2019 ZŠ

Kapitálové příjmy - celkem
5521
203

Výdaje

119,15
294,72
-294,72
119,15
70,00
119,15
294,72

Snížení vl.prostředků na platy
peč.služby
Rezerva RMP na studie a posudky
33063 Vratka dotace MŠMT z r. 2019 ZŠ
Nákup DHM - odpadkové koše na
náměstí
Dar na pomoc Ukrajině Velvyslanectví

-294,72
500,00
38,45
170,00
200,00
1 097,60
55,00
4 300,00
15,00

Výměna oken na budově Pl. Lesů
Fasáda na poliklinice
Projekt přestavby budovy Pl.Služeb
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ náměstí zrušení akce

-690,00

Projekt rekonstrukce ZŠ výtah,suterén,půda

400,00
4 080,00
157,60

Změny - celkem

Celkový přehled rozpočtu - schváleného a
upraveného:
Schválený
rozpočet
######## Daňové příjmy
12 651,00 Nedaňové příjmy
5 850,00 Kapitálové příjmy
11 483,00 Dotace - přijaté transféry

po I. RO

5 177,60

Rozpočet
po II. RO

103 180,00
12 651,00
5 850,00

103 180,00
12 689,45
5 850,00

11 483,00

11 602,15

########

Příjmy

133 164,00

133 321,60

########

Neinvestiční výdaje - běžné

107 795,00

108 892,60

77 835,00

81 915,00

185 630,00

190 807,60

-52 466,00

-57 486,00

76 435,00 Investiční výdaje - kapitálové
########

Výdaje

-53 066,00 Použití FRR a fondu památek

Mgr. Němečková: Okomentovala nemožnost čerpání daru Ukrajině z krizové rezervy.
Dále bez diskuse, či dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 10 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje II. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů
133 321,60 tis Kč a výdajů ve výši 190 807,60 tis Kč.
8. Majetkové záležitosti
Vedoucí správního oddělení, Eva Čermáková, komentuje předložené správní a majetkoprávní
záležitosti na základě jejich projednání v radě města.

A) Prodej
1)
část pozemku p. č. 538/73 označeného GP č. 2495-16/2022 p. č. 538/91, výměra 54
m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Záměr prodeje byl schválen dne 15.12.2021
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 27.12.2021
ÚP bydlení v rodinných domech
Cena: 62.100,- Kč, prodej není předmětem DPH (1.150,- Kč/m2)
Žadatel:
ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, 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:-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej části pozemku p. č. 538/73 označeného GP č. 2495-16/2022 p. č.
538/91, o výměře 54 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní ANONYMIZOVÁNO za cenu
62.100,- Kč.
2)
část pozemku p. č 3869/1 dle GP č. 2494-15/2022 pro vyznačení budovy p. č. st.
2353, zastavěná plocha, výměra 5 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní

Záměr prodeje schválen dne 15.12.2021
Záměr prodeje zveřejněn dne 27.12.2021
ÚP plochy smíšené obytné, centrální zóna
Cena 6.958,- Kč, vč. DPH (1.150,- Kč/m2)
Žadatel:.
ANONYMIZOVÁNO
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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:-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej části pozemku p. č. 3869/1 dle GP pro vyznačení budovy
označeného p. č. st. 2353, o výměře 5 m2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
ANONYMIZOVÁNO za cenu 6.958,-Kč
3)
část pozemku p. č. 31 označené GP č. 255-329/2021 p. č. 31/2 o výměře 141 m2
v k. ú. Pavlovice nad Mží zatížené věcným břemenem pro veřejnou kanalizaci
Záměr prodeje byl schválen dne 23.06.2021
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 11.08.2021
ÚP území smíšené venkovské
Cena: 46.530,- Kč prodej není předmětem DPH
Žadatel:
ANONYMIZOVÁNO
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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:-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje prodej části pozemku p. č. 31 označené GP č. 255-329/2021 p. č. 31/2
o výměře 141 m2 v k. ú. Pavlovice nad Mží zatížené věcným břemenem pro veřejnou
kanalizaci (100,- Kč/mb) ANONYMIZOVÁNO za cenu 46.530,- Kč.

B) Směna
1)
směna částí pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní za účelem zpřístupnění
lokality Z15 (Planá –sever)
- koupě části pozemku p. č. 538/67 označené GP č. 2495-16/2022 p. č. 538/90 o výměře 18
m2
Cena 20.700,- Kč není předmětem DPH

prodej části pozemku p. č. 538/73 označené GP č. 2495-16/2022 p. č. 538/89 o výměře 18
m2
Cena 20.700,- Kč není předmětem DPH
Záměr směny byl schválen dne 15.12.2021
Záměr směny byl zveřejněn dne 27.12.2021
ÚP bydlení v rodinných domech
-

Mgr. Kučera: Cítím se podjatý, proto nebudu hlasovat.
Dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Kadlec, p. Teplík, Ing. Ryšavá, RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 0: -;
zdržel se 0 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl;
nehlasoval 1: Mgr. Kučera.
ZMP schvaluje směnu v k. ú. Planá u Mariánských Lázní:
- koupě části pozemku p. č. 538/67 označené GP č. 2495-16/2022 p. č. 538/90 o výměře
18 m2 za cenu 20.700,- Kč
- prodej části pozemku p. č. 538/73 označené GP č. 2495-16/2022 p. č. 538/89 o výměře
18 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu 20.700,-Kč.

C) Záměr prodeje
1)
ANONYMIZOVÁNO požádali o prodej pozemku p. č. st. 1867, jehož součástí je stavba
technického vybavení s č. p. 943 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Dne 26.01.2022 předložili znalecký posudek zpracovaný Ing. Alexandrou Pilnou.
Administrativní cena 644.220,-Kč, tržní cena je 300.000,- Kč
ÚP: plochy bydlení – v bytových domech (BH)
Hlavní využití:
 bydlení v bytových domech (doplňková funkce garáže)
Přípustné využití:
 integrované občanské vybavení lokálního významu nerušící obytnou funkci (adaptace přízemí
na služby a obchody)
 plocha Z18 – bydlení v rodinných domech
 sportovní plochy, dětská hřiště
 související dopravní a technická infrastruktura (doplňková funkce garáže)
 veřejná prostranství, zeleň
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
 stavby a zařízení narušující obytnou funkci
 veškerá zařízení zhoršující kvalitu prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.)
 zařízení zvyšující nadměrně dopravní provoz

Podmínky prostorového uspořádání:
 výška objektů navržené zástavby bude maximálně 4 nadzemní podlaží
 objekty nové zástavby i stavební úpravy u stávajících objektů musí svým objemem
a architektonickým řešením respektovat měřítko a charakter okolní zástavby

RMP rozhodla postoupit projednání záměru prodeje pozemku p. č. st. 1867, jehož součástí je
stavba technického vybavení s č. p. 943 zastupitelstvu.
Ing. Nutil: Obsáhle okomentoval rozhodnutí RMP, rovněž obsáhle okomentoval genezi
možného prodeje a stanovení tržní a administrativní ceny. Prodej bychom museli podmínit
věcným břemenem, neboť tam vedou topné kanály, nemáme žádná pravidla pro stanovení ceny.
Mgr. Němečková: Jenom doplním, zatím jednáme pouze o záměru prodeje, nikoli o ceně.
Ing. Nutil: Jakmile schválíme záměr, při realizaci prodeje se pak mohou přihlásit další zájemci
a pak by byl prodej realizován obálkovou metodou, z které pak může pro nás vzejít tržní cena.
MUDr. Kučera: Stojí nás to ročně nějaké peníze? Jsou tam nějaké náklady na údržbu?
Ing. Nutil: Nám to vydělává cca 25.000,- Kč ročně. V rozpočtu města to celkově nyní
nepoznáme, ale v minulosti se tam dělala střecha. Náklady na provoz jdou za nájemcem.
p. Teplík: Hlavní důvod je neprodávat, a to kvůli parkovacím místům. Do budoucna možná
najdeme jiný záměr, proto dávám návrh nevyhlašovat vůbec záměr.
Ing. Netrval: Můžu se zeptat, jak je velká rozloha?
Ing. Nutil: Výměra je 102 m2, parcela odpovídá budově, akorát, že celá budova se nemůže
smysluplně využít, protože jsou tam ty trubky.
Bez další diskuse, dáno hlasovat:
Pro hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr. Kučera, 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:-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo zatím nevyhlašovat záměr prodeje prodej pozemku p. č. st. 1867, jehož
součástí je stavba technického vybavení s č. p. 943 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
2)
Ministerstvo obrany ČR se dotazuje na možné odkoupení pozemků uvnitř oploceného
perspektivního vojenského areálu, popřípadě pozemků, které se nacházejí v jeho přilehlém
ochranném pásmu za administrativní cenu.
Jedná se o pozemky p. č. 408/2, 408/3, 407/12 a 421/2 v k. ú. Kříženec a pozemky p. č. 2404/3,
2382/4 a 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
RMP uložilo SO jednat s žadatelem o prodej pozemků p. č. 408/2, 408/3, 407/12 a 421/2 v k.
ú. Kříženec a p. č. 2404/3, 2382/4 a 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o nájmu.

Dne 17.05.2021 RMP schválila záměr nájmu nemovitostí na pozemky p. č. 408/2, 408/3, 407/12
a 421/2 v k. ú. Kříženec a pozemky p. č. 2404/3, 2382/4 a 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní, cena Kříženec 5% z 330,- Kč, Planá 10% z 580,- Kč.
Dne 28.06.2021 reaguje MO s informací, že námi stanovené nájemné je v rozporu s Výměrem
MF č. 01/2021 ze dne 07.12.2020, maximální nájemné má činit 22,- Kč/ m2/rok.
RMP uložila SO oslovit právníky s žádosti o stanovisko, zda musí město při prodeji a pronájmu
nemovitostí MO ČR přistoupit na regulované ceny dle Výměru MF č. 01/2021 ze dne
07.12.2020.
Dle výkladu právníků jde o případ, kdy je nutné aplikovat výměr upravující výši nájemného.
RMP 04.10.2021 schválila záměr nájmu pozemků p. č. 408/2, 408/3, 407/12 a 421/2 v k. ú.
Kříženec za 16,50 /m2/rok a pozemků p. č. 2404/3, 2382/4 a 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní za 22,-Kč/m2/rok.
MO ČR žádá dne 21.09.2021 o předběžný souhlas se směnou pozemků v rámci pozemkových
úprav.
Nově vymezená plocha p. č 2893/2 za p. č. 2404/3, 2382/4, 2377/2 v k. ú. Planá u
Mariánských Lázní.
Na nově vymezené ploše je situována trafostanice.
RMP 04.10.2021 rozhodla nevydat předběžný souhlas se směnou nově vymezené plochy
v pozemkových úpravách označené p. č. 2893/2 za p. č. 2404/3, 2382/4, 2377/2 v k. ú. Planá u
Mariánských Lázní
Dne 20.01.2022 bylo MO ČR vyzváno k předložení závazné žádosti o nájem předmětných
pozemků.
Dne 26.01.2022 ministerstvo žádá o předložení nájemní smlouvy a o stanovisko k možnému
odprodeji pozemků.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemků p. č. 408/2, 408/3, 407/12 a 421/2
v k. ú. Kříženec a p. č. 2404/3, 2382/4 a 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Ing. Nutil okomentoval rozhodnutí RMP, bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro neschválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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:-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemků p. č. 408/2, 408/3, 407/12 a 421/2
v k. ú. Kříženec a p. č. 2404/3, 2382/4 a 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
3)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p. č. 880, vodní plocha, výměra 741 m2
a p. č. st. 28 zast. plocha, výměra 506 m2 v k. ú. Křínov.
Pozemky byly předmětem pachtu, uzavření smlouvy bylo schváleno a žadatel ji nakonec
k technickému stavu rybníku neuzavřel.
Cena podle zásad -znalecký posudek.
ÚP vodní plocha.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje pozemků p. č. 880, vodní plocha, výměra 741
m2 a p. č. st. 28 zast. plocha, výměra 506 m2 v k. ú. Křínov.
Ing. Nutil přidal komentář, bez dotazu, dáno hlasovat:

Pro neschválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje pozemků p. č. 880, vodní plocha, výměra 741 m2
a p. č. st. 28 zast. plocha, výměra 506 m2 v k. ú. Křínov.
4)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej části pozemku p. č. 183/1 o výměře 34 m2 v k. ú.
Planá u Mariánských Lázní, která je předmětem nájemní smlouvy č. 1248 ze dne 25.03.2020.
Cena: 1 150,- Kč (-30% voda, kanalizace, plyn); (+ plus posouzení DPH)
ÚP plochy dopravní infrastruktury
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 183/1 o výměře 34 m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
MUDr. Kučera: Lidé tam parkují, on tam má vchod do skladů a on tam nemůže nakládat
a vykládat materiál. Brání mu to v podnikání.
p. Teplík: Objekt je v jeho vlastnictví?
Ing. Nutil: Ano, jinak by to bylo absurdní. Když mu to neprodáme, už nyní tam parkující
porušují zákon o pozemních komunikacích:
Dále bez diskuse, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 183/1 o výměře 34 m2 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní.
5)
ANONYMIZOVÁNO žádá o prodej pozemku p. č. 3945, zahrada, výměra 133 m2 v k.
ú. Planá u Mariánských Lázní
Cena 1.150,- Kč, (+ plus posouzení DPH)
ÚP plocha bydlení v rodinných domech
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku p. č. 3945, zahrada, výměra 133 m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Ing. Nutil: Jedná se o soulad faktického stavu s katastrem nemovitostí.
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3945, zahrada, výměra 133 m2 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní.
D) Záměr směny
1) Návrh na směnu:
Část pozemku p. č. 175/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 518 m2, označené GP
p. č. 175/11 ve vlastnictví města za část pozemku p. č. st. 440/1, zastavěná plocha o výměře
86 m2 označeného GP p. č. 4157 a část pozemku p. č. 2127/5, zahrada o výměře 38 m2,
označeného GP p. č. 2127/8 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Pozemek p. č. st. 440/1 je ve vlastnictví společnosti Aldemar Reality s. r. o., K. H. Borovského
128, 347 01 Tachov.
Pozemek p. č. 2127/5 je ve vlastnictví ANONYMIZOVÁNO
Účel směny je rozšíření parkoviště u polikliniky a zajištění přístupu do výrobního areálu.
RMP uložila starostce jednat s majitelem pozemků p. č. st. 440/1 a p. č. 2721/5 v k. ú. Planá
u Mariánských Lázní o vyrovnání výměr směňovaných pozemků u polikliniky.
Mgr. Němečková: Začalo to již mnohem dříve, pan ANONYMIZOVÁNO je vlastníkem areálu
naproti Hasičské zbrojnice, a i toho areálu vedle polikliniky, rád by je propojil. Rád by svou
výrobu rozšířil a má s tímto svým majetkem záměry. Naproti tomu město má zájem rozšířit
parkovací místa. Možnosti byly projednány i s panem Švarcbekem, velitelem jednotky, který
s tím neměl problém, když se zároveň řešil i problém s parkováním jejich vozidel.
p. Teplík: Jak pan ANONYMIZOVÁNO chce vést komunikaci, je tam svah?
Mgr. Němečková: Je tam místo, kde je sklon minimální a právě musí jít konkrétním místem. Je
to řešitelné, byli tam dopravní inženýři. Jenom chci prosím upozornit, že pan
ANONYMIZOVÁNO bude v nevýhodě, neboť nyní město rovnou kupuje a pan
ANONYMIZOVÁNO nyní bude v nejistotě s koupí, proto prosím neoddělovat.
Ing. Nutil: Jsme si vědomi, že je to kontroverzní velikostí těch ploch.
p. Kadlec: Chci se zeptat p. p. č. 175/4 je náš? Neštimuje mi, že tam chce vybudovat příjezdovou
cestu, nevím, jestli se mu to tam vejde.
Mgr. Němečková: Ano, ten je v našem vlastnictví. Určitě vám to najdu a na mapě ukáži po
přestávce.
Bc. Veselý: Tam je část p. č. 2127/5, tu část pan ANONYMIZOVÁNO nechce prodat, že by se
to scelilo celé?
Mgr. Němečková: Možná jednou ano, ale jak tam budete jezdit? Jsou tam dále soukromé
pozemky a zahrádky, tam musí být prostor, aby tam lidé mohli chodit. Ale on to nevylučuje, je
otázka, jestli o to město bude stát, jsou tam terénní nerovnosti, nevíme, jaké by bylo využití.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:

Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 175/3 označené GP p. č. 175/11 o
výměře 518 m2 a zároveň koupi části pozemku p. č. st. 440/1 označené GP č. 2499-39/2022
p. č. 4157 o výměře 86 m2 a koupi části pozemku p. č. 2127/5 označeného GP č. 2127/8 o
výměře 38 m2 vše v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
V 19:07 vyhlášená krátká přestávka na 5 min.
Pokračováno v jednání v 19:15 hod.
Ing. Nutil: Byl jsem upozorněn na to, že usnesení jsme schválili chybně, musíme schválit
adresný záměr, protože usnesení bylo již schváleno, musíme jej nyní revokovat, dávám tedy
hlasovat en-bloc:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mare,; MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo revokovat usnesení č. 85/19.
ZMP schvaluje adresný záměr prodeje části pozemku p. č. 175/3 označené GP p. č. 175/11
o výměře 518 m2 a zároveň koupi části pozemku p. č. st. 440/1 označené GP č. 249939/2022 p. č. 4157 o výměře 86 m2 a koupi části pozemku p. č. 2127/5 označeného GP p.
č. 2127/8 o výměře 38 m2, vše v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.
Mgr. Němečková na mapě ukazuje a zodpovídá otázku pana Kadlece.
Ing. Nutil byl jsem upozorněn, že na streamu jsou problémy se zvukem, nemůžeme to ovlivnit,
intenzivně se na opravě pracuje.
9. Zpráva z kontroly FV
Ing. Nutil: V materiálech zastupitelé obdrželi zprávu z kontroly FV č. 13. Ke zprávě je
zpracováno vyjádření MěÚ.
p. Teplík přečetl doporučení z předložené zprávy.
Ing. Nutil: Paní tajemnice i vedoucí FO se vyjádřily písemně, nyní již se více nechtějí
vyjadřovat.
p. Teplík: Mám ještě jeden dotaz, chtěl bych vědět, tedy FV by chtěl vědět, jestli byly schváleny
benefity pro uvolněné zastupitele, tj. právě pan místostarosta a paní starostka, tyto informace
v předpisech chybí.

Mgr. Coufalová: Ne nechybí, první věta těchto zásad sociálního fondu jasně říká, tak jak to tady
máte uvedené a jak jsem vám již ukazovala, na koho se to vztahuje, a to na zaměstnance města
v hlavním pracovním poměru a na uvolněné zastupitele, jednoznačně. Nejsou tam dohodáři na
DPP ani DPČ. To je první věta, přečtěte si to pořádně, viděl jste originál i u mě s podpisy.
pí Hastíková: Pan Teplík se ptá, jestli to bylo odsouhlaseno zastupitelstvem, protože se tam
jedná o odměny pro zastupitele.
Mgr. Coufalová: Zastupitelstvo schvaluje zřízení toho sociálního fondu, fond byl zřízen již
dávno, historicky. Dále schvaluje výši odvodu do sociálního fondu, a to komu a jaké benefity
budou určeny, to schvaluje rada, to samozřejmě prochází radou, jakákoli změna prochází radou.
pí Hastíková: V zákoně o obcích je uvedeno, že zastupitelé mají ve vyhrazené pravomoci právě
schvalování jakékoli odměny.
Mgr. Coufalová: Toto nemají zastupitelé vyhrazeno. V pravomoci ZMP je zřízení toho fondu,
to proběhlo dávno v minulosti. V době, kdy jsem nastupovala, se upravovala výše odvodu do
fondu, a to je v kompetenci zastupitelstva.
Ing. Nutil: Zákon o obcích vyhrazuje některé pravomoci zastupitelstvu, ty zbytkové pak koná
rada.
pí Hastíková: Ale v zákoně je přesně specifikované, že rozhoduje o cestovném, odměnách, je
to ve vyhrazené pravomoci.
Mgr. Coufalová: Tam není žádné cestovné.
pí Hastíková: Ten § 80 je obsáhlý, já nejsem schopná vám jej teď přesně vyjmenovat.
Mgr. Němečková: Já znovu navrhnu paní Hastíková, když nám ty dotazy nedáte dopředu,
budeme tady takto vařit z vody, takže my bereme vaši připomínku naprosto vážně a na příštím
zastupitelstvu předložíme ten zákon a sdělíme, jestli jsme v souladu, či nikoli.
Mgr. Coufalová: Pokud paní Hastíková se zde vyjadřuje k materiálu, který nemá prostudovaný,
tak jenom pro vaši představu, ty benefity, které se poskytují z tohoto sociálního fondu, tak jsou
například stravenky, čerpání indispozičního volna, benefit na dovolenou, na vitamíny, atd. Jsou
to benefity, které se vztahují na všechny zaměstnance, víceméně, např. ti, kteří se podílejí na
svatebních obřadech, mají příspěvky na ošatné vyšší. Filozofie je taková, aby byla zachována
rovnocennost a rovnoprávnost zaměstnanců. Dalším příspěvkem je příspěvek na penzijní
připojištění. To není žádné cestovné, to se řídí zákonem.
pí Hastiková: Já jenom vím, že jakékoliv benefity pro uvolněné zastupitele musí schválit ZMP.
Nemusíme to projednávat nyní, já tady nic neaplikuji, já se jenom ptám.
Ing. Nutil: Zodpovíme to příště, neznám celý zákon o obcích. Budeme podávat relevantní
informace.
ZMP bere na vědomí zprávu o kontrole FV č. 13.

10. Plán kontrol KV na rok 2022
KV předkládá plán kontrol KV na rok 2022.
Ing. Ryšavá: Jsou tam kontroly dle zákona, nepotřebuji nic komentovat.
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje plán kontrol KV na rok 2022.
Mgr. Němečková: Byl schválen plán kontrol na rok 2021, ale tento nebyl zcela ani proveden
ani přetažen do nového roku. Týká se to jedné kontroly. Jak se k tomu postaví zastupitelstvo,
mělo by zastupitelstvo rozhodnout.
Ing. Nutil: Chce se paní Ryšavá vyjádřit?
Ing. Ryšavá: Ne.
Mgr. Němečková: Navrhuji tedy vzít na vědomí, že nebyl dodržen plán činnosti KV pro rok
2021.
ZMP bere na vědomí, že nebyl dodržen plán činnosti KV pro rok 2021.
11. Souhlas s provozováním soukromé ZŠ v Plané
Společnost ZŠ Leela, s. r. o. žádá o souhlas s provozováním soukromé ZŠ Leela, s. r. o. na
území města Planá.
Žádost byla projednána na RMP, která doporučuje ZMP udělit souhlas společnosti ZŠ Leela, s.
r. o. s provozováním soukromé ZŠ Leela, s. r.o. v Plané.
Dostavili se zástupci soukromé školy Leela, jedná se o tři manželské rodiny, které v Plané chtějí
provozovat soukromou školu, a kteří obsáhle představili svou vizi a seznámili zastupitele se
svou činností.
MUDr. Kučera: 4.000,- Kč měsíčně?
zástupce školy: Nyní jsme stanovili 3.900,- Kč měsíčně.
MUDr. Mareš: Co znamená ta zkratka. Je nějaká trvalá udržitelnost, abyste dopředu počítali i
s možnými negativními dopady, máte nějaké rezervy?
Ing. Nutil: Znamená to božská hra. Školné je v obvyklé výši.

zástupce školy: Začínáme od nuly, je nám víceméně jasné, že první dva roky budeme ve ztrátě.
Jsou dané příspěvky od rodičů i od státu, budeme se snažit najít podporu donátorů, kteří nám
budou finančně nápomocní.
Ing. Nutil: Díval jsem se na jiné školy a ty mají školné obvyklé.
Mgr. Němečková: Jsem matematik a tudíž pragmatik, v každém případě pro vaši školu zvednu
ruku, avšak děti z vaší školy nebudou v kontinuitě s běžnou školou, je však jasné, že
zodpovědnost je na každém rodiči. Jsem přesvědčena, že tu určité procento rodičů tu je.
Mgr. Pelán: Co se stane, když vaše škola skončí, co pak s tím dítětem?
zástupkyně školy: Já jsem učitelka matematiky a chemie pro střední školy. Začínáme se
základní školou, rádi bychom se rozšířili i do mateřské i střední školy. Ve školách je to běžné
tak, že děti se skutečně připravují na přijímačky, a už vědí, proč to dělají.
zástupce školy: Kreslili jsme si i černé scénáře. I tyto úvahy jsme vedli, já pracuji v bance, jsem
za to placený. Nemyslím si, že bychom vám přebírali děti z vašich škol, už nyní fungujeme jako
komunitní škola, já sám své dítě takto individuálně vzdělávám, takže pokud bychom my jako
škola skočili, určitě bych pak postupoval dále, ale mám příklad od kamaráda, kdy dítě přešlo
do běžné školy a začlenilo se.
p. Teplík: Vy od města nebudete do budoucna ničeho požadovat?
zástupce školy: Zatím to neplánujeme, není to náš záměr se zavěsit na město a nemáme na to
žádné právo.
p. Teplík: Bude to škola pro rodiče, které si to budou moci dovolit.
Ing. Nutil: Můj názor je, že kdo si to bude chtít dovolit, je to na vzdělání dětí, je to o hodnotách.
zástupce školy: Chtěli bychom na další děti z rodiny poskytnout slevy, jak budeme tvořit
rezervu, budeme tvořit i sociální fond.
Mgr. Němečková: Rozumím tomu, že souhlas zastupitelstva vyžadujete, abyste dostali
registraci od Ministerstva školství, aby děti nemusely docházet na přezkoušení?
zástupce školy: Ano, ale podmínek je spoustu, musíme mít zkolaudovanou budovu, zajistit
stravování, sportoviště, je to v jednání se ZŠ.
Mgr. Němečková: Ano tam přesně mířím, vy jste nějak dohodnutí s panem ředitelem Beranem?
zástupce školy: Jsme předdohodnutí, je schopen nás zakomponovat do hodin TV k využití
tělocvičny a i kapacita stravování postačí i pro naši školu.
pí Duchková: Uspokojíte všechny zájemce? Může se jednat i o chytré děti, ale i třeba dítě např.
s ADHD, nebo hyperakitvní.

zástupce školy: Rozhodně, budeme velice důsledně vybírat rodiny, které budou na stejném
principu jako škola. Nechceme být odkladištěm dětí bohatých rodičů. Potřebujeme komunitu
harmonickou a demokratickou.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP rozhodlo udělit souhlas s provozováním soukromé Základní školy Leela, jejímž
zakladatelem je Základní škola Leela s. r. o., Stráž č. p. 92, 348 02 Bor, IČ: 118 11 358, na
území obce Planá.
12. Veřejnoprávní smlouvy
a) V souvislosti se schváleným návrhem výše poskytnutých dotací pro rok 2022 je nutné
uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dary a dotace.
Ing. Nutil: Obecný text těchto veřejnoprávním smluv je pořád stejný. Údaje jsou v souladu
s žádostmi.
MUDr. Mareš hlásí svou podjatost u TJ Sokol Planá a Tenisový oddíl Planá a tudíž nebude
hlasovat.
Bez dotazů, dáno hlasovat pro schválení smlouvy s Tenisovým oddílem Planá:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl;
nehlasoval: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Tenisovým oddílem Planá.
p. Teplík: Navrhuji, aby podpis této smlouvy byl odložen, dokud si spolek nesplní svou
zákonnou povinnost uveřejnit účetní závěrku v rejstříku.
Mgr. Němečková: Myslím, že je to nerealizovatelné, nyní schvalujete pouze obsah smlouvy,
většina zastupitelů již dotaci odhlasovalo. Bavíme se pouze o znění, ne o faktu poskytnout ty
peníze.
Ing. Ryšavá: Navrhuji usnesení, že ve veřejnoprávních smlouvách pro příští rok, tj. pro rok
2023 bylo v bodě 7 napsáno, že budou mít zveřejněnou závěrku a pokud ne, tak nebude dotace
přiznána. Je to podle zákona, bavíme se o tom každý rok a každý rok je to stejné.

Ing. Nutil: Potřebuji návrh na usnesení, který je možné odhlasovat.
p. Teplík: ZMP rozhodlo odložit schválení veřejnoprávních smluv pro Sokol Planá a KOS do
doby doložení účetní závěrky do rejstříku, tak jak to říká zákon.
pí Hastíková: Já bych to nedělala takto složitě, tam stačí dát do podmínek, že příjemce dotace
se bude řídit zákonem o účetnictví a zákonem o rejstříkových soudech, stačí to zakomponovat
do smlouvy a v případě nedodržení, mu bude dotace odebrána a stačí.
Mgr. Němečková: O tom principu se bavíme opakovaně úplně stejně, a já znovu zopakuji, že
jsem již řekla mnohokrát, že je na každém z vás hlasováním projevit svou vůli. Respektuji váš
názor, máte však volbu nehlasovat pro. I mezi námi sedí zastupitelé, kteří mají spolky a teď
tady pro to hlasují, ale sami nezveřejňují.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat pro protinávrh pana Teplíka: ZMP rozhodlo odložit schválení
veřejnoprávních smluv pro spolky TJ Sokol Planá a KOS do doby doložení účetní závěrky do
rejstříku spolků, tak jak to stanovuje zákon.
Pro schválení hlasovalo 6 zastupitelů: MUDr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Kadlec, p. Teplík, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 5: pí Duchková, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 2: Ing. Netrval, Bc. Veselý;
nepřítomen 1: Mgr. Postl;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
Návrh neprošel.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat pro schválení smlouvy pro TJ Sokol Planá.
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, Mgr. Kučera,
Mgr. Pelán, Bc. Veselý, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti 2: p. Teplík, Ing. Ryšavá;
zdrželi se 2 : MUDr. Jungr, p. Kadlec;
nepřítomen 1: Mgr. Postl;
nehlasoval 1: MUDr. Mareš.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem TJ Sokol Planá.
Ing. Nutil: Dále dávám hlasovat pro FK Planá:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem FK Planá.

Ing. Nutil: Dále dávám hlasovat pro Hornicko-historický spolek Planá:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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 :-;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Hornicko-historickým spolkem.
Ing. Nutil: Dále dávám hlasovat pro KOS Planá:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 2: p. Teplík, Ing. Ryšavá;
zdržel se 1: p. Kadlec;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu se spolkem KOS Planá.
Ing. Nutil: Dále dávám hlasovat pro SDH Planá:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, MUDr.
Kučera, 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;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Planá.
b) Plzeňským krajem je jako každý rok předložena smlouva na poskytnutí dotace na
dopravní obslužnost.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, 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 :-,
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dopravní obslužnost s Plzeňským krajem.
Mgr. Němečková: Medical X-Ray, tato smlouva je zpracována naším právním zástupce. Mgr.
Němečková objasnila výpočet ztráty dle dnů a výkonů. Ztrátu budeme hradit maximálně do

výše 100.000,- Kč, za sledované období. Smlouva je košatá, jsou to právnické formality, avšak
je zpracována k ochraně města.
MUDr. Jungr: Tato smlouva má slabé místo, a to přítomnost pana Svobody na pracovišti. Chybí
mi ta zábrzdná klauzule.
Mgr. Němečková: Částečně vám rozumím, oni mají jenom jednoho laboranta, byl problém ho
sehnat. Nás to stálo velké úsilí, vybudovat zde to pracoviště a sehnat společnost, která zde bude
provozovat rentgen, je těžké. Cítím však potřebu jim pomoci.
Dále bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, Mgr. Pelán, Bc. Veselý, p. Teplík, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti 0: -;
zdrželi se 3 : MUDr. Jungr, p. Kadlec, Ing. Ryšavá;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP schvaluje veřejnoprávní smlouvu se společností Medical X-Ray.
13. Náměty a připomínky zastupitelů
RSDr. Švarcbek: Nechal jsem si zpracovat od odboru veřejné správy MV ČR posudek: přednáší
znění tohoto posudku. Na volebním letáku bylo uvedeno hasiči, ale nebylo uvedeno, který
hasiči. Tam nebylo hasiči Planá, na tom letáku. Nic jsme neporušili a vyprosil bych si, aby když
nikdo nic neví, tak ať je zticha. Počítejte s tím, že řada příslušníků má i svoje mundůry, tak
počítejte s tím, že je budou používat. Zásadně odmítám nějaké vysvětlování. Paní starostko,
není to pravda, budu se bránit soudní cestou, pokud to nebudete respektovat.
Ing. Nutil: Dnes jsme uložili úkol paní starostce, aby vypracovala kodex. A to, o čem se tady
bavíme, je, že je něco jiného, že se fotíte v uniformách, a to že vy dáváte rovnítko mezi slovo
KSČM a hasiči, to je to, co mi osobně vadí. Oba mluvíme o něčem jiném.
Mgr. Němečková: Pan místostarosta to popsal úplně jasně, to je to, v čem si pořád nerozumíme.
Já jsem požádala MV o stanovisko, GŘHZS mi sdělilo, že vám žádné stanovisko nedalo, já
jsem to již nechtěla rozmazávat. Počkejme si na to stanovisko GŘHZS, až přijde, já ho zde
promítnu. Foťte se u zásahu, jak pomáháte lidem, vaše práce je potřebná, a důležitá, ale
nedávejte k tomu KSČM, protože jste placeni z veřejných prostředků. V kodexu je, že tato
profese je apolitická. Zastupitelé vám určují pravidla. Mně nevadí, že hasiči jsou jedna rodina,
že se fotí u zásahů, ale vadí mi spojení s KSČM, na tom se shodují naprosto všichni.
MUDr. Jungr: Postavili jsme se k problematice Ukrajiny, jsem za to rád. Zdaleka to není řešení
problematiky, mám prosbu, jestli by bylo možné, jestli by nám radní sdělili, jakým způsobem
se bude postupovat dále. Je zde řada Ukrajinců, kteří zde žijí, za nimi přijedou příbuzní,
zejména ženy a děti. Narůstá zde socio-ekonomický problém, vidím tragické výhledy, které
máme před sebou, zažil jsem rok 68, máme zde týden po napadení na území ČR je už 30 tis.
osob, určitě to bude narůstat, netuším, jestli naše předškolní zařízení budou moci přijmout děti,
které mluví cizí řečí. Chválím náš postup, ale kladu otázku, co dále.

Ing. Nutil: Je to tak rychlý vývoj, že jsme si něco zjišťovali, ale nemáme odpovědi na všechno.
Mgr. Němečková. Komunikuji jak s panem Kožnarem z MěÚ v Tachově, tak s krajem atd. Dítě
školou povinné musí navštěvovat školu, a to do 3 dnů, kdy přestoupí hranici. Musím říct, že
ukrajinština a čeština není tak velká bariéra. Děti jsou tvárné, jsou schopné se velmi rychle
integrovat. Nyní je v Plané 9 dětí a 20 dospělých. Jsou ubytování v učňovské škole. Pokud
nastane dlouhá doba, a to si oni samozřejmě nepřejí, předpokládám, že tyto děti budou muset
přijít do školy ke svým vrstevníkům. Ženy jsou nyní rychle zaměstnatelné, jsou velmi pracovité.
MUDr. Jungr: Jsou to obecně známé věci, je to bohužel pořád strašně málo, bude se násobit
počet osob. Prosím, abychom na příštím jednání měli nějaká pravidla hry, co se bude dít. Nesmí
tu být šikanózní jednání, musí být zajištěna zdravotní péče. Je to v globálním měřítku.
Ing. Nutil: Obávám se, co nastane, budeme muset všichni ustoupit ze svých standardů, na které
jsme zvyklí.
Mgr. Pelán: Chtěl bych se podělit se svou čerstvou zkušeností s těmito dětmi, dnes jsem je učil
3 hodiny. Děti mluví zvláštně, bližší jim je maďarština. Je tam velký věkový rozdíl, díky google
aplikacím se dá s nimi domluvit. Na základní škole bude nutná určitě nějaká asistentka.
Mgr. Němečková: Nějaké informace jsou na našem webu, určitě pravidla nebudeme tvořit my.
Budou přicházet pokyny, vyhlášky postupně. Není to ideální, a nebude to ideální, ale ti lidé si
zachraňují holý život.
MUDr. Jungr: Jde i o to, co uděláme následně, abychom byli připraveni. Vlastníme školu,
musíme být na to připravení. Tyto děti nemůžeme zařadit do normální školy.
Ing. Nutil: Není to ještě ani týden, nevíme, co nám vývoj přinese.
Mgr. Pelán: Můžu jednou optimistickou informaci, na netu hovoří Lavrov, že do války byli
vmanipulováni, tak snad nějaká pozitivní.
p. Kadlec: Rád bych řekl, nikdo mi do toho nemanipuloval, je to čistě moje iniciativa. Dotazoval
jsem se na odměny členů hasičů. Pokud jsem si zjišťoval mezi hasiči, odměna hasiče činí 10,Kč za pohotovost a 97,- Kč za údržbu a zásah. Myslím si, že tyto částky jsou směšné málo.
Nemáme žádnou směrnici, ptal jsem se paní tajemnice, není to zákonná povinnost, což
nerozporuji, nemyslím si však, že je to v kompetenci velitele hasičů. Navrhuji, aby ZMP uložilo
paní tajemnici vypracovat směrnici k odměňování členů JSHD Planá, a aby odměna za tuto
činnost byla stanovena v důstojné výši, která odpovídá době. Tuto směrnici předložit
k projednání ZMP. Můžu předložit výše z jiných měst. Planá má nejnižší, na kterou jsem
narazil.
Mgr. Coufalová: Já nyní vůbec, nerozporuji, co říká pan Kadlec, ale já si skutečně myslím, že
musí přeci přijít pan velitel, musí říct, že chce navýšit rozpočet a chce dát vyšší odměny.
Nemůžu se plést do kompetencí veliteli, já se samozřejmě úkolu nebráním, ale mělo by to být
ve spolupráci s panem velitelem. Také bych ráda, abyste věděli, že jsem to já, kdo hlídá výši
minimální mzdy, a jsem to já, kdo se na pana velitele obrací a říká, pozor změnila se výše,
pojďme změnit výši odměny, něco navrhnu s ohledem na minimální mzdu a pan velitel mi
napíše, ano souhlasím. To není v mé kompetenci, říkat nechcete dát víc. On má svůj rozpočet,

to si musí říct pan velitel. Já se nebráním vypracovat směrnici, to jsem i panu Kadlecovi napsala,
to že ji nemáme, že ji můžeme mít, ale to si musí říct pan velitel.
Mgr. Němečková: Nerada bych měnila to, co říká zákon o obcích, směrnice prostě neschvaluje
zastupitelstvo, pojďme se držet zákona. Jestli má být vypracována, ať ji velitel vypracuje spolu
s tajemnicí, ale ať ji schvaluje ten, kdo ji schvalovat má, neměňme ta pravidla. Můžete nám
uvést nějaký příklad výše té odměny jednotky JPO II., aspoň přibližně, abychom měli
představu?
p. Kadlec: Nemám je u sebe, mohu vám je poslat. Je to cca 150,- Kč na hodinu, plus příplatky.
Ing. Nutil: To samozřejmě bychom museli změnit rozpočet atd.
MUDr. Mareš: Proč mám pocit, že hasičům to nevadí, proč to přednášíte vy? To by měl říct
pan Švarcbek, já vás za to chválím, já bych o tom nehlasoval, hasičům je to jedno, tak snad ani
nechtějí více. Nezdá se mi v pořádku, že to přednášíte vy.
Mgr. Němečková: Jednoznačně aktivita by měla jít od velitele, jestli se směrnicí navýší odměna,
bude se však muset navýšit i rozpočet. Když jsme nastoupili s panem místostarostou, byl
provozní rozpočet 500 tis., nyní je čtyřnásobný. Žádný jiný odbor nemá takový nárůst, nic
k tomu však neříkám. Myslím, že hasiče podporujeme dostatečně a ráda se o tom pobavím.
RSDr. Švarcebk: Klucí mi nic neřekli, ono to není tak jednoduché, rozhodně by to nešlo řešit
nyní, rozpočet pro hasiče je schválený, příjmy jsme měli do obecní pokladny přes půl milionu.
Nechal bych tak, abychom se domluvili s paní tajemnicí, ušetřili jsme, a já jsem chtěl odměnu
pro hasiče. Je to otázka domluvy, sednu s paní tajemnicí i panem Kadlecem. Rozpočet je daný,
nyní se do toho nevejdeme, nyní byly větry a byly 50 tisícové výplaty.
Mgr. Němečková: Chtěla bych to napravit, dívají se na to lidé. Velitel hasičů říká, že mají
příjmy, oni dostávají dotace a ty dotace samozřejmě snižují tu částku. Takže 2 mil. je provozní
rozpočet města a když odečteme dotace, tak jsme zhruba na 1,7 mil. Kč, ne na milionu,
abychom byli přesní.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat pro návrh pana Kadlece:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, 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;
nepřítomen 1: Mgr. Postl.
ZMP ukládá TAJ ve spolupráci s velitelem JSDH zpracovat směrnici pro odměňování
členů JSDH.
Bc. Veselý: Prosím o úpravu mlatové cestičky z parku ke směru ke hřbitovu.
Ing. Nutil: Je zde přítomný pan jednatel Plánských služeb, ano bude to doplněno.
Bc. Veselý: Na Svaté Anně je také mlatová cestička, také prosím o doplnění.

Inb. Nutil: Ano, podíváme se na to. Děkujeme za připomínku.
p. Kadlec: Chtěl bych navázat na pana Jungra, budeme se nějak připravovat na bezpečností
situaci tady ve městě? Asi se nebudeme moci spolehnout na městskou policii. Považoval bych
za potřebné, abychom se vlastními silami na to připravili.
Ing. Nutil: Myslíte se ozbrojit? To by měla řešit státní policie. Záležitostí městské policie je
kontrola dodržování městských vyhlášek.
Mgr. Němečková: Ono to má své důvody, městská policie nenahlíží do databáze policie. Já
vlastně nevím, co bychom měli dělat. Je to opravdu v rukách státní policie.
p. Kadlec: Máme funkční dva městské policisty. Jde o ten pocit obyvatelstva. Vidím variantu,
jestli by hasiči neposílili hlídku městské policie.
Mgr. Pelán: Obecná kriminalita klesá stále, i nyní.
MUDr. Mareš: Je to předčasné, přijdou ženy a babičky, děti od nich nelze očekávat násilné
činy. Není to ekonomická migrace.
Bc. Veselý: SŠŽ na domově mládeže ubytovává tyto lidi, vůbec žádný problém s nimi není,
jsou všichni zaměstnavatelný a pracují, o děti je nyní postaráno. Pomáháme jim s jednáním
s cizineckou policií, aby získali status o strpění, pak jsou začleněni do zdravotnického a
školského systému.
Mgr. Němečková podala informace o pracech na poliklinice. Dále poprosila o hlasování pro
Nápad pro Planou, a to do 13. března.
Ing. Nutil poděkoval přítomným za hladký průběh jednání a ukončil jednání ve 20:53 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
 Mgr. Miroslav Pelán, v. r.
 František Kadlec, v. r.
 Mgr. Martina Němečková, starostka, v. r.

Dne 02.03.2022 zapsala Dana Hemrová
(poznámka: Nejedná se o doslovný zápis.)

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.

