Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 13.04.2022
U 90 - Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu pí. Helenu Duchkovou a pana Mgr. Otu Postla;
2. program 27. zasedání ZMP;
3. III. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2022 ve výši příjmů 134 361,60 tis Kč
a výdajů ve výši 191 847,60 tis Kč;
4. účetní závěrku města Planá za rok 2021;
5. OZV o ochraně nočního klidu, a to s účinností od 1. 5. 2022;
6. prodej pozemku p. č. 370/5, travní porost, v k. ú. Pavlovice nad Mží
ANONYMIZOVÁNO za cenu 96.480,- Kč s věcným břemene pro veřejnou kanalizaci
města Planá, na dobu trvání stavby za cenu podle zásad;
7. prodej pozemku p. č. 3945, zahrada, v k. ú. Planá u Mariánských ANONYMIZOVÁNO
za cenu 152.950,- Kč;
8. uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 277/1, v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
o výměře 715 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu 1,014.923,-Kč, vč. DPH;
9. uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 277/3 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
o výměře 715 m2 s ANONYMIZOVÁNO za cenu 994.923,-Kč, vč. DPH;
10. uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 266, v k. ú. Planá u Mariánských Lázní
o výměře 715 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu 994.923,- Kč, vč. DPH;
11. prodej části pozemku p. č. 175/3 o výměře 518 m2, označené GP č. 2499-39/2022
p. č. 175/11 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní společnosti Justina, a.s. Plzeňská 857,
PSČ 348 15, IČ 26409127 za cenu 720.797,- Kč;
12. schvaluje směnu pozemků v k. ú. Pavlovice nad Mží
- koupi části pozemku p. č. 14 dle GP č. 263-17/2022 označené p. č. 14/1 o výměře 75
m2, části pozemku p. č. 881 dle GP označené p. č. 881/1 o výměře 42 m2 a části
pozemku p. č. 15 dle GP označené p. č. 15/1 o výměře 5 m2 za cenu 14.762,- Kč a
- prodej části pozemku p. č. 724 dle GP označené p. č. 724/2 o výměře 156 m2 a části
pozemku p. č. 723 dle GP p. č. 723/2 o výměře 68 m2 za cenu 14.740,- Kč
ANONYMIZOVÁNO;
13. uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků p. č. 3570/17, 3570/31, 3570/25,
3570/26, 3570/28, 3570/33 a 3570/48 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní Českou
republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových městu Planá;
14. adresný záměr prodeje částí pozemků p. č. 1550/5, 1550/8, 1550/7, 1550/1 a 1550/2
v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o celkové přibližné výměře 473 m2 pro vlastníka
bytové jednotky v domě č. p. 490, bez plochy pozemku vztahující se k bytu č. 490/6;
15. záměr prodeje pozemku p. č. 227/31, zahrada, výměra 187 m2 v k. ú. Zliv nad Mží;
16. záměr prodeje části pozemku p. č. 6/1, ostatní plocha, jiná plocha, přibližná výměra 1
900 m2 v k. ú. Zliv nad Mží pro stavbu rodinného domu;
17. záměr směny, tj. koupě části pozemku p. č. st. 17 o přibližné výměře 35 m2, za prodej
a prodej částí pozemků p. č. 51/2 a 51/3 o přibližné výměře 30 m2 v k. ú. Svahy;
18. záměr směny pozemků tj. prodej p. č. 3337/2, 3337/3 a 3362 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní ve vlastnictví města a koupě p. č. 511/1, 523/2, 529, 533/1, 806/1, 2810, 2917/2,
2917/3, 3112/3, 3643/8, 3678/5, 3683/2 a 3686/3 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní ve
vlastnictví ANONYMIZOVÁNO bez doplatku;
19. dohodu o podmínkách prodeje části pozemku p. č. 51/1 v k. ú. Svahy se společností
Vantage Towers s. r. o.;

20. kupní cenu části pozemku p. č. st. 440/1 označené GP č. 2499-39/2022 p. č. 4157
o výměře 86 m2 ve výši 119.669,- Kč (1.150,-Kč /m2 +DPH) a kupní cenu části
pozemku p. č. 2127/5 označeného GP p. č. 2127/8 o výměře 38 m2, ve výši 43.700,- Kč
(1.150,- Kč,/m2) vše v k. ú. Planá u Mariánských Lázní;
21. inventarizační zprávu za rok 2021;
22. Výroční zprávu o stavu kultury a cestovního ruchu ve městě Planá za rok 2021;
23. Etický kodex členů (zaměstnanců) JSDH;
24. realizaci podpory hnízdění rorýsů z položky Nápad pro Planou;
25. realizaci renovace centrálního hřbitovního kříže z položky Nápad pro Planou.
U 91 - Zastupitelstvo rozhodlo:
1. neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 899 vodní plocha, zamokřená plocha, výměra
1 334 m2 v k. ú. Křínov;
2. neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 25/2, ostatní plocha, neplodná půda, výměra
1 304 m2 v k. ú. Křínov;
3. revokovat původní usnesení a prodloužit termín pro dokončení stavby RD na p. č.
3426/40 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní stanoveného ve směnce podepsané
stavebníkem dne 10.07.2019 do 29.04.2024 a vystavit novou směnku se splatností do
29.04.2024.
U 92 - Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

připomínky občanů.
zprávu starostky o práci Rady města Planá;
informace o plnění uložených úkolů;
zprávu o kontrole FV č. 14.

Ověřovatelé zápisu:




Helena Duchková, v. r.
Mgr. Ota Postl, v. r.
Mgr. Martina Němečková, v. r. , starostka

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.

