Usnesení
ze 20.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 4.2.2009
U 76 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady města Planá od 19.jednání ZMP.
2. zprávu o plnění uložených úkolů: splněno U 75/1 – stanovení odměny pro velitele zásahové
jednotky a U 75/2, které se týkalo podmínek parkování na náměstí Svobody.
3. zprávu finančního výboru o kontrole práce a hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola náměstí Svobody, Planá.
4. diskusi občanů.
5. informaci o aktuální hodnotě cenných papírů.

U 77 – ZMP schválilo:
1. program 20.jednání a ověřovatele zápisu p.MUDr. Průchovou a p.ing. Křístka.
2. rozpočet Města Planá na rok 2009- příjmy ve výši 94,5 mil. Kč (z toho vlastní příjmy 71,7 ,mil.
Kč, zdroje Fondu rezerv 22,8 mil.Kč), výdaje ve výši 94,5 mil.Kč (z toho neinvestiční výdaje
58,5 mil.Kč, investiční výdaje 36 mil.Kč) a závazné ukazatele 2009.
3. výhled hospodaření Města Planá na roky 2010 až 2012.
4. výši měsíčních odměn neuvolněných členů ZMP v souladu s NV ČR č. 37/2003 Sb., příloha č.
1, v platném znění, s platností od 4.2.2009 takto: Odměna člena zastupitelstva činí 660 Kč,
člena rady 1.910 Kč, předsedy výboru 1.560 Kč.

U 78 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. pozemky - p.p.č. 3507/37 o výměře 183 m2 a p.p.č. 3942 o výměře 142 m2
v k.ú. Planá u M.L., kupní cena pozemků činí 35.750 Kč, splatnost kupní ceny
před vkladem práva do katastru nemovitostí.
1.1.2. pozemek - p.p.č. 3944 o výměře 16 m2 m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní cena
pozemku činí 1.920 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem práva do katastru
nemovitostí.
1.1.3. nebytový prostor č. 73/5 v čp. 73 v ulici Dukelských hrdinů v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena činí 213.528 Kč (80 % z ceny podle znaleckého posudku), je
splatná před vkladem práva do katastru nemovitostí.
1.2. vyhlásit záměr prodeje nemovitostí:
1.2.1. pozemků - st.p.č. 34 o výměře 133 m2, p.p.č. 6 o výměře 253 m2, p.p.č.
1232/1 o výměře 192 m2 v k.ú. Otín u Plané, s podmínkou prodeje včetně p.p.č.
1232/2 o výměře 78 m2.
1.2.2. pozemku - st.p.č. 32/1 o výměře 528 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
1.3. vyhlásit záměr směny nemovitostí v k.ú Planá u M.L.: část p.p.č. 3426/5 o
výměře cca 61 m2, p.p.č. 3671/8 o výměře cca 501 m2, část p.p.č. 3671/19 o
výměře cca 71 m2 a část p.p.č. 3678/2 o výměře cca 105 m2, ve vlastnictví Města
Planá (celková výměra je cca 738 m2) za rekultivované pozemky po bývalé části
silnice II/230 zaniklé z důvodu výstavby dálničního přivaděče – p.p.č. 3602/15 o
výměře 918 m2 , p.p.č. 3602/17 o výměře 2928 m2 , p.p.č. 3602/19 o výměře 506
m2 , p.p.č. 3602/26 o výměře 821 m2 , p.p.č. 3891/100 o výměře 312 m2 , p.p.č.
3891/102 o výměře 32 m2 p.p.č. 3891/106 o výměře 76 m2 , p.p.č. 3891/107 o
výměře 47 m2 , p.p.č. 3891/110 o výměře 87 m2 , p.p.č. 3891/111 o výměře 35
m2 , p.p.č. 3891/112 o výměře 79 m2 , p.p.č. 3891/113 o výměře 16 m2 , p.p.č.
3891/114 o výměře 15 m2 , p.p.č. 3891/116 o výměře 500 m2 , p.p.č. 3891/119 o

výměře 16 m2 , p.p. č. 3891/125 o výměře 70 m2 , p.p. č. 3891/129 o výměře 108
m2 , p.p.č. 3891/133 o výměře 4 m2 , p.p.č. 3891/137 o výměře 132 m2 , p.p.č.
3891/138 o výměře 24 m2 ,p.p.č. 3891/139 o výměře 59 m2 p.p.č. 3891/150 o
výměře 17 m2 , (celková výměra je 6.802 m2) ve vlastnictví Plzeňského kraje,
správě SÚS Stříbro. RMP doporučuje ZMP schválit směnu pozemků s tím, že u
pozemků se způsobem využití „silnice“ bude provedena změna způsobu využití
jako „jiná plocha“ a příslušné smlouvy o vzájemném bezúplatném převodu
pozemků budou uzavřeny po dokončení stavby „rozšíření areálu SÚS Stříbro
s novým vjezdem“ na pozemcích Města Planá.
2. lavička umístěná na pěší zóně bude přemístěna na vhodnější místo.

U 79 – ZMP zvolilo:
1. do funkce předsedkyně kontrolního výboru p.Mgr. Martinu Němečkovou.
U 80 – ZMP ukládá:
1. Radě prověřit možnost trvalého umístění funkční kamery na pěší zóně. T: co nejdříve,
informaci na 21.ZMP .

Ověřovatelé zápisu:

p.MUDr. Marie Průchová

p.ing. Miroslav Křístek

…………………………

………………………….

Ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
ze 20. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 4.2.2009 na Městském úřadu v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Jitka Sádlíková, Dr. Švarcbek

Ad 1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
V 17 hodin přivítal starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání a navrhl, aby dnešní jednání vedl ing. Krejčí –
13 hlasů pro. P. starosta předal slovo panu Krejčímu, který řídil celé jednání. Ten konstatoval, že 20. jednání
bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na dnešním jednání je přítomno v tuto chvíli 13 zastupitelů, což je
nadpoloviční většina a zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.
Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diskuse
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Rozpočet města Planá na rok 2009 včetně závazných ukazatelů
Výhled hospodaření města na roky 2010-2012
Majetkoprávní záležitosti
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p. MUDr. Průchová a Ing. Křístek.
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 11 zastupitelů pro, 2 se zdrželi (Průchová a Křístek)
Zápis z 19. jednání ZMP byl řádně ověřen p. Antropiusem a Dr. Švarcbekem a je zde připraven k nahlédnutí.

Ad 2) Diskuse občanů
Mgr. Kvasnička přečetl dopis od p. Borče, který se nemohl zúčastnit ZMP. Dopis byl určen pro p. starostu, p.
Borč chce odpovědět na tyto otázky a)Proč nedošlo ke slíbenému projednání (pořádání Silvestra) b) Jaké
prostředky byly vynaloženy a kdo je sponzorem c) Kdy konečně bude brán zřetel na názory občanů
v inkriminované lokalitě d) Jak hodnotíte dodržování pořádku.
P. starosta odpoví p. Borčovi písemně, nikdy neřekl, že toto bude v různém projednáváno. Na Silvestra chodí na
náměstí kolem 1000 lidí, takže asi zájem ze strany občanů je o tuto akci. Veškerý nepořádek, který zde vznikne,
je na zpevněných plochách, na jiném místě by to tak nebylo. Do 11 hodin je druhý den po Silvestru vše řádně
uklizeno.
Ing. Veselý – úklid po Silvestru se nehradí z městských peněz .
P. starosta – dotyčný sponzor si nepřeje být jmenován.

Do diskuse se přihlásil p. Rovenský, který bydlí na pěší zóně. Pod okny domu má umístěnou lavičku, kde se
schází opilci, omladina a dělají tu hrozný hluk a nepořádek. Několikrát už volali policii. Kamera, která je zde
umístěna,není funkční. Stěžovali si i ostatní obyvatelé pěší zóny a napsali p. starostovi dopis, kde žádali o
odstranění lavičky. P. Rovenský trvá na tom, aby se lavička odstranila, jinak ji sám do měsíce přemístí.
P. starosta – lavičky si přáli občané z klubu důchodců. Není problém lavičku dát jinam. Problém není v lavičce,
ale v lidech.
MUDr. Průchová – problém je v bezpečnosti ve městě, na náměstí je málo laviček.
Mgr. Kvasnička-toto je hodně inkriminované místo a nedávno tam proběhlo loupežné přepadení, je otázka,
proč už sem dávno nebyla instalována kamera.

Ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
-

přečetla tajemnice p. Mertlová

Mgr. Kvasnička – ve 42. RMP se schválil dodatek ke smlouvě č. 4/5 uzavřené s Plánskými službami,s.r.o.-cenové
ujednání pro rok 2009, co je obsahem dodatku a v čem spočívá cenové ujednání z r. 2009.
P. Slabý – pokud proběhlo cenové ujednání na RMP, tak to bylo z důvodu nějaké změny v poskytovaných
službách (navýšení cen za veřejné osvětlení).
Ing. Krejčí doporučil p. Kvasničkovi, aby se v pracovní době obrátil na pracovníky města, kteří mu toto vyhledají.
MUDr. Průchová žádala o vysvětlení – 45.RMP U 202/1-RMP bere na vědomí informaci komise pro hodnocení
nabídek na realizaci akce „exekuce účelové komunikace ke hliništi u Chodové Plané – vysvětlení podal
místostarosta Slabý.
P. Krátký – proč RMP nevyhoví žádosti o pokácení stromu v k.ú. Pavlovice, možná by bylo levnější strom
porazit,než platit vzniklou škodu – vysvětlil místostarosta Slabý a ing. Křístek.

Ad 4) Rozpočet Města Planá na rok 2009 včetně závazných ukazatelů
Ing. Ťupová – rozpočet byl vyvěšen na internetu i na úřední desce, připomínky byly pouze telefonické.
Materiály k tomuto bodu byly zastupitelům zaslány v předstihu.
Příjmy jsou ve výši 94,5 mil. Kč – z toho vlastní příjmy 71,7 mil. Kč, zdroje Fondu rezerv 22,8 mil. Kč, výdaje ve
výši 94,5 mil. Kč – z toho neinvestiční výdaje 58,5 mil. Kč, investiční výdaje 36 mil. Kč.
Mgr. Kvasnička si myslí, že by mělo projít zastupitelstvem, že RMP schválila finanční prostředky pro úklid města
532 tis. Kč. P. Slabý – ZMP schvaluje rozpočet a RMP má kompetence s tím hospodařit. Ing. Ťupová – RMP by
měla doporučit ZMP, pokud se jedná o navýšení částky.
P. Slabý, ing. Krejčí,ing. Ťupa – diskuse o rozpočtu a fondu rezerv.
Ing. Ťupová podrobně okomentovala Závazné ukazatele rozpočtu města Planá na. 2009
- pro návrh rozpočtu a závazné ukazatele – 13 pro

ad 5) Výhled města Planá na r. 2010-2012
Ing. Ťupová – v r. 2008 jsme skončili hospodářským výsledkem 8 106 tis. Kč, kapitálové výdaje byly nižší, než
jsme počítali, proto nám zbylo tolik peněz. P. Slabý, Krejčí – rozpočtové výhledy potřebujeme schválit hlavně
kvůli dotacím – kdo je pro, aby výhled
pro roky 2010 – 2012 byl schválen v tomto znění - 12 pro, chyběl p. Křístek

V 18.15 – 18.25 proběhla přestávka.

Ad 6) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí
1/ Pozemky, p.p.č. 3507/37, zahrada o výměře 183 m2 a p.p.č. 3942, jiná plocha o výměře 142 m2, v k.ú. Planá
u M.L., pozemky v intravilánu obce, záměr prodeje schválen ZMP dne 10.9.2008, záměr prodeje zveřejněn
12.1.2009, kupní cena pozemků podle zásad ze dne 13.12.2000 činí 35.750 Kč, splatnost kupní ceny před
vkladem práva do katastru nemovitostí
- žadatel : p.Kompánková

2/ Pozemek, p.p.č. 3944, jiná plocha o výměře 16 m2 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, záměr
prodeje schválen ZMP dne 10.9.2008, záměr prodeje zveřejněn 12.1.2009, kupní cena pozemku podle zásad ze
dne 17.12.2008 činí 1.920 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem práva do katastru nemovitostí, žadatel:p.Liebl.
-

hlasovalo se pro bod A1 a A 2 dohromady – pro prodej 13

3/ Nebytový prostor č. 73/5 v čp. 73 v ulici Dukelských hrdinů v k.ú. Planá u M.L., záměr prodeje schválen
zásadami pro prodej bytů z 11.4.1995, záměr prodeje zveřejněn 12.1.2009, cena podle znaleckého posudku činí
266.910 Kč, kupní cena podle čl. V. zásad je 80 % z ceny podle znaleckého posudku při prodeji nájemci a 100%
při prodeji třetí osobě, splatnost kupní ceny před vkladem práva do katastru nemovitostí, žadatel :
p.Pospíšilová, je nájemcem cca 1/4 nebytového prostoru, RMP doporučuje ZMP schválit prodej nebytového
prostoru za 80 %, to je 213.528 Kč. - pro 13

B/ záměr prodeje nemovitostí
1/ Pozemky, st.p.č. 34, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, p.p.č. 6, zahrada o výměře 253 m2, p.p.č.
1232/1, ost.komunikace o výměře 192 m2 v k.ú. Otín u Plané, pozemky v intravilánu části obce, na st.p.č. 34 je
rodinný dům čp.12 ve vlastnictví žadatelů, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemků, s podmínkou
prodeje včetně p.p.č.1232/2, ost.komunikace o výměře 78 m2. pro 13
2/ Pozemek, st.p.č. 32/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek v
intravilánu části obce, mezi pozemky ve vlastnictví žadatelů,RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje
pozemku. pro 13

C/ záměr směny nemovitostí
1/ Směna pozemků v k.ú Planá u M.L., část p.p.č. 3426/5 o výměře cca 61 m2 - orná půda, část p.p.č. 3671/8 o
výměře cca 501 m2 – ost.plocha, ost. komunikace, část p.p.č. 3671/19 o výměře cca 71 m2 - ost. plocha, ost.
komunikace a část p.p.č. 3678/2 o výměře cca 105 m2 - ost.plocha, jiná plocha, ve vlastnictví Města Planá
(celková výměra je cca 738 m2) za rekultivované pozemky po bývalé části silnice II/230, zaniklé z důvodu
2
výstavby dálničního přivaděče –p.p.č. 3602/15 o výměře 918 m - ostatní plocha, silnice, p.p.č. 3602/17 o
2
výměře 2928 m - ostatní plocha, silnice, p.p.č. 3602/19 o výměře 506 m2 - ostatní plocha, silnice, p.p.č.
2
2
3602/26 o výměře 821 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/100 o výměře 312 m - ostatní plocha, jiná
2
2
plocha, p.p.č. 3891/102 o výměře 32 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/106 o výměře 76 m - ostatní
2
plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/107 o výměře 47 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/110 o výměře 87
2
2
m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/111 o výměře 35 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/112 o
2
2
výměře 79 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/113 o výměře 16 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
2
2
3891/114 o výměře 5 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/116 o výměře 500 m - ostatní plocha, jiná
2
2
plocha, p.p.č. 3891/119 o výměře 16 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p. č. 3891/125 o výměře 70 m - ostatní
2
plocha, jiná plocha, p.p. č. 3891/129 o výměře 108 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/133 o výměře 4
2
2
m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/137 o výměře 132 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 3891/138
2
2
o výměře 24 m - ostatní plocha, silnice, p.p.č. 3891/139 o výměře 59 m - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
2
3891/150 o výměře 17 m ,ostatní plocha, jiná plocha, (celková výměra je 6.802 m2) ve vlastnictví Plzeňského
kraje, správě SÚS Stříbro
- RMP doporučuje ZMP schválit směnu pozemků, s tím, že u pozemků se způsobem využití
„silnice“ bude provedena změna způsobu využití jako „jiná plocha“ a příslušné smlouvy o
vzájemném bezúplatném převodu pozemků budou uzavřeny po dokončení stavby
„rozšíření areálu SÚS Stříbro s novým vjezdem“ na pozemcích Města Planá.

Slovo dostal pan Košek jako majitel stavby domu sousedícího s areálem SÚS, znovu vysvětloval zastupitelům
své stanovisko ve věci. K tomuto bodu vznikla dlouhá diskuse,
P. Slabý dal návrh na ukončení diskuse, všichni zastupitelé mají dostatek informací o této záležitosti a
s problémem se všichni seznámili na místě stavby.
- pro ukončení debaty hlasovalo – 12 pro, proti 1 (Teplík)
- pro záměr směny nemovitostí pod bodem C1 – 9 pro, 2 proti (Kvasnička,Červeňák), zdrželi se 2 (Teplík,
Kučera)

Ad 7) Různé, diskuse
P. Teplík okomentoval zápis z jednání Finančního výboru. Kontrola proběhla na ZŠ nám. Svobody. Hospodaření
je v této organizaci vedeno opravdu dobře. Materiály k tomuto dostali zastupitelé k prostudování.
Tajemnice paní Mertlová předložila zastupitelům tabulku, ve které je uvedena výše odměn dosud vyplácených
členům rady, předsedům výborů a členům zastupitelstva a výše odměn podle nového Nařízení vlády ČR č.
20/2009 Sb. Pan Slabý, Ing. Krejčí navrhují, aby všichni dostávali odměny v maximální výši.
-

pro 9, proti 0, zdrželi se 4 (Kvasnička,Červeňák,Teplík,Křístek)

Mgr. Kvasnička – v letošním roce začne společný projekt mezi Západočeskou univerzitou a univerzitou v Řezně,
který se bude týkat česko-bavorské hranice od dob kolonizace z hlediska přírody a historie. Projekt by měl trvat
3 roky, p. Kvasnička byl k tomuto projektu přizván. Vznikne obrovský fond materiálu, který by bylo dobré někde
vystavovat. P. starosta – uvolní se nám celá budova zvláštní školy, i zde by mohly vzniknout prostory pro tuto
výstavu.
P. Antropius – i v kostele ve Vysokém Sedlišti by se daly využít prostory pro výstavu.
P. Slabý – vítá takovéto aktivity, ale správné by bylo předložit projekt radě, která se k tomuto vyjádří a postoupí
zastupitelstvu.
P. Slabý – je možné uspořádat exkurzi na skládce v Černošíně a také se nabízí ing. Čermák jako dozorčí rady
Ekodeponu, který by nám zodpověděl dotazy k této problematice.
P. starosta nabízí zastupitelům exkurzi „jak pracují kamery“ na Městské policii v Plané, která se uskuteční ve
středu 11.2.2009 v 15 hodin v kanceláři městské policie.
P. Antropius dává podmět k zamyšlení, a to sloučení kulturního střediska, knihovny, kina pod jedno vedení. P.
Teplík si myslí, že tak jak to je nyní, tak je dění v organizacích průhlednější. K návrhu p. Antropiuse se vyjádřila
tajemnice p. Mertlová - v současné době, kdy se vybírá vedoucí kulturního střediska, není tato věc aktuální.
P. Teplík navrhuje, aby se na sídliště Fučíkova a Bohušova umístila orientační tabule, na sídlištích jsou velmi
nepřehledná čísla popisná, lidé se zde neorientují.
Ing. Krejčí-RMP se tímto bude zabývat a dá nějaký návrh.
P. Teplík – žádali jsme někdy o budovu vedle zvláštní školy (bývalý sklad nábytku)?
P. starosta – v současné době se o budovu soudíme.
P. Teplík – bylo by dobré psát do Plánského měsíčníku nejenom co vše městská policie kontroluje, ale i závěry
z kontrol.
P. starosta navrhuje nového předsedu Kontrolního výboru Mgr. Němečkovou. Návrh byl se jmenovanou
projednán a p. Němečková s kandidaturou souhlasí.
Hlasování pro novou předsedkyni Kontrolního výboru Mgr. Němečkovou – pro 11, proti 1 (Slabý), zdržel se 1
(Němečková).

Ad 8) Usnesení, závěr
Hlasování – ZMP bere na vědomí :
-

informaci o vývoji cenných papírů

-

diskusi občanů

-

zprávu o práci Rady města Planá

-

zprávu o plnění uložených úkolů

-

zprávu finančního výboru o kontrole přísp. organizace ZŠ nám. Svobody Planá

-

13 pro

Mgr. Kvasnička dává návrh, aby ZMP uložilo RMP reagovat na připomínku p. Rovenského – odstranit lavičku a
nahradit nefunkční kameru za funkční.
MUDr. Bartáková – alespoň jedna lavička by na pěší zóně měla zůstat.
P. starosta – pokud by se sem nainstalovala kamera, muselo by se přidat veřejné osvětlení.
Mgr. Němečková – dává protinávrh – odstranit lavičku a to ostatní (kameru) nechat na rozhodnutí RMP. – pro
11, 2 se zdrželi (Krejčí, Krátký)

Ing. Krejčí poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 19.40 hodin. Příští ZMP se bude konat 18.3.2009.
Zapsala Marie Plešáková

