Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 02.03.2022
U 85 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu Mgr. Pelána a p. Kadlece;
2. program 26. zasedání ZMP;
3. poskytnutí městského bytu ve Školní ulici č. p. 59 a Bezdružické ulici č.p. 272
k dispozici pro uprchlíky z Ukrajiny;
4. poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši 200 000 Kč, a to zasláním na účet
Velvslanectví Ukrajiny (nákup obranného materiálu);
5. přidělení dotace společnosti Medical X-Ray, Ledenice ve výši 100.000,- Kč, ex-post;
6. přidělení dotace FK Planá na rok 2022 ve výši 175. 000,- Kč;
7. přidělení dotace Tenisovému oddílu Planá na rok 2022 ve výši 60. 000,- Kč;
8. přidělení dotace Hornicko-historickému spolku na rok 2022 ve výši 87. 000,- Kč;
9. přidělení dotace TJ Sokol Planá na rok 2022 ve výši 120. 000,- Kč;
10. přidělení dotace KOS Planá na rok 2022 ve výši 110. 000,- Kč;
11. schvaluje přidělení dotace Sboru dobrovolných hasičů Planá na rok 2022 ve výši 65.
000,- Kč;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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;
16. 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;
17. záměr prodeje části pozemku p. č. 183/1 o výměře 34 m2 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní;
18. záměr prodeje pozemku p. č. 3945, zahrada, výměra 133 m2 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní;
19. 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;
20. 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. 2499-39/2022 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;
21. plán kontrol KV na rok 2022;
22. veřejnoprávní smlouvu s Tenisovým oddílem Planá;
23. veřejnoprávní smlouvu se spolkem TJ Sokol Planá;

24. veřejnoprávní smlouvu se spolkem FK Planá;
25. veřejnoprávní smlouvu s Hornicko-historickým spolkem;
26. veřejnoprávní smlouvu se spolkem KOS Planá;
27. veřejnoprávní smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Planá;
28. veřejnoprávní smlouvu na dopravní obslužnost s Plzeňským krajem;
29. veřejnoprávní smlouvu se společností Medical X-Ray.
U 86 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. 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. 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. 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. revokovat usnesení č. 85/19;
5. 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.
U 87 - Zastupitelstvo ukládá:
1. starostce vypracovat návrh etického kodexu JSDH Planá;

2. TAJ ve spolupráci s velitelem JSDH zpracovat směrnici pro odměňování členů JSDH.
U 88 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu starostky o práci Rady města Planá;
2. informace o plnění uložených úkolů;
3. zprávu o kontrole FV č. 13;
4. že nebyl dodržen plán činnosti KV pro rok 2021.
U 89 – Zastupitelstvo 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.
Ověřovatelé:




Mgr. Miroslav Pelán, v. r.
František Kadlec, 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.

