Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 19.01.2022

U 81 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Kučeru a Bc. Jana Veselého;
2. program 25. zasedání ZMP;
3. I. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2022 ve výši příjmů 133.164 tis. Kč a výdajů
ve výši 185.630 tis. Kč;
4. prodej pozemku p. č. st. 29, zastavěná plocha, zbořeniště, v k. ú. Kříženec
ANONYMIZOVÁNO za cenu podle zásad 19.740,- Kč;
5. prodej pozemku p. č. 904, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Kříženec
ANONYMIZOVÁNO za cenu podle zásad 21.570,- Kč;
6. uzavření smlouvy o 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
pozemek p. č. st. 1933 a část pozemku p. č. 1860/82 o přibližné celkové výměře 30 m2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní pro umístění DTS (trafostanice) v rámci akce Planá,
TC, st. p. č. 1933, trafostanice za cenu podle zásad;
7. záměr prodeje pozemků, resp. jednotlivých částí pozemků v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní, obci Planá: p. č. st. 191/1, p. č. 265/2, p. č. 266, p. č. 277/1, p. č. 278, p. č. 297,
p. č. 303, p. č. 304/6, p. č. 3814, které byly rozděleny a sloučeny dle Geometrického
plánu pro rozdělení pozemku a opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
č. 2479-431/2021, vyhotovený společností GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.,
Panenská 2278, 347 01, Tachov, ověřeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Tachov pod PGP-1169/2021-410 dne 30. 11. 2021, a to tak, že jde
o pozemky (uvedeným geometrickým plánem nově označené) jako pozemky p. č. 3814
o výměře 651 m2, p. č. 303/1 o výměře 721 m2, p. č. 277/1 o výměře 715 m2, p. č.
277/3 o výměře 715 m2, p. č. 266 o výměře 715 m2, p. č. 265/2 o výměře 715 m2.
Nabídku učiní zájemce městu Planá tak, že se zúčastní elektronické aukce dle podmínek
vyjádřených v aukční vyhlášce;
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 39.080,- Kč;
9. Aktualizaci č. 1 strategického plánu rozvoje sportu v Plané na období 2022 – 2027;
10. schvaluje tyto dokumenty, týkající se prodeje pozemků v lokalitě P13 formou aukce:
aukční vyhlášku, kupní smlouvu a svěřeneckou smlouvu;
11. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Planá na podporu výstavby
domovních čistíren odpadních vod (DČOV) v místech, kde nelze vybudovat centrální
splaškovou kanalizaci pro období 2022 – 2023, včetně příloh a textu veřejnoprávní
smlouvy;
12. plán činnosti FV ZMP na leden – červen 2022;

U 82 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
2. informace o plnění uložených úkolů.

U 83 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 63/1, lesní pozemek o přibližné výměře
480 m2 v k. ú. Křínov;
2. revokovat usnesení U77-8 ze dne 15.12.2021;
3. uložit TJ Sokol Planá, z. s. odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 % z částky
poskytnutých finančních prostředků za rok 2021, tj.: 3.680,- Kč.

U 84 – Zastupitelstvo ukládá:
1. veliteli Sboru dobrovolných hasičů osadit GPS systémem vozidla hasičů pro sledování
těchto vozidel.

Ověřovatelé:




MUDr. Jiří Kučera, v. r.
Bc. Jan Veselý, 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.
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