Usnesení
ze 16.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 10.9.2008
U 59 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 15.jednání ZMP.
2. informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření Města Planá a jím zřízených nebo
založených organizací ke 30.6.2008.
3. informaci vedoucího OSMI o investičních akcích v roce 2008.
4. rezignaci p.Mgr. Kvasničky na funkci předsedy kontrolního výboru a p.MUDr. Průchové na
funkci členky kontrolního výboru.

U 60 – ZMP schválilo:
1. program 16.jednání a ověřovatele zápisu p. Sádlíkovou a p.MUDr. Kučeru.
2. rozpočtová opatření 4/2008, příjmy i výdaje ve výši 90 mil.Kč.
3. vázání volných prostředků FRR– 10 mil.Kč - na investičním blokačním účtu.
4. plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav realizovaných v k.ú. Zliv nad Mží a
k.ú. Křínov po seznámení a projednání v předložené podobě.
5. majetkoprávní záležitosti:

5.1. směnu pozemků:
5.1.1. p.p.č. 2127/4 o výměře 2576 m2, p.p.č. 2127/5 o výměře 344 m2 a p.p.č. 3919 o
výměře 62 m2, ve vlastnictví Města Planá, za pozemek p.p.č. 3939 o výměře 356
m, ve vlastnictví RNDr. Popova, všechny pozemky v k.ú.Planá u M.L., rozdíl
výměr je 2.626 m2 v neprospěch Města Planá, výše úhrady rozdílu výměr činí
288.860 Kč, splatnost úhrady před podáním návrhu na vklad práva do KN.
5.1.2. p.p.č. 819/8 o výměře 111 m2, p.p.č. 7/5 o výměře 206 m2 a p.p.č. 11/20 o
výměře 1540 m2, ve vlastnictví Města Planá, za pozemek p.p.č. 875 o výměře 16
m2, ve vlastnictví manželů Rejtarových, všechny pozemky v k.ú. Pavlovice
n.Mží, rozdíl výměr je 1.841 m2 v neprospěch Města Planá, výše úhrady rozdílu
výměr podle zásad (včetně stromů za 11.790 Kč) činí 85.430 Kč, splatnost úhrady
před podáním návrhu na vklad práva do KN.
5.2. nabytí nemovitostí:
5.2.1. pozemku - p.p.č. 457/9 o výměře 115 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, bezúplatně
od PF ČR, podle § 5, odst.1 pís.d) zákona č. 95/1999 Sb.
5.2.2. pozemků - p.p.č. p.p.č. 3602/22 o výměře 357 m2, p.p.č. 3602/23 o výměře 29
m2 a p.p.č. 3602/24 o výměře 20 m2 v k.ú Planá u M.L., bezúplatně od
Plzeňského kraje.
5.3. uzavření dohody s manželi Fázikovými, Otín 4, o odstranění duplicitního
vlastnictví k pozemku p.p.č. 1239/3 o výměře 66 m2 v k.ú. Otín u Plané a uznání
výlučného vlastnictví pozemku pro Město Planá.
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 8 v domě čp. 840 v
Bohušově ulici s p.Konvičnou, na základě smlouvy o převodu práv a povinností mezi
p.Hradeckým a p.Konvičnou ze dne 26.8.2008.

U 61- ZMP rozhodlo:
1. vyhovět žádosti nájemnice bytu 1/467 a povolit jí změnu splátkového kalendáře na úhradu
dluhu spojeného s užíváním bytu.
2. v majetkoprávních záležitostech:

2.1. neschválit:
2.1.1. bezúplatné nabytí stavby chodníku na p.p.č. 3588/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Planá
u M.L.
2.1.2. prodej pozemku -části p.p.č. 327/12 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Planá u M.L.

2.1.3. prodej pozemků - části p.p.č. 3518/1 o výměře 240 m2 a st.p.č. 1679 o výměře
28 m2 v k.ú. Planá u M.L..
2.2. prodat:
2.2.1 manželům Kotschyovým pozemek - p.p.č. 3787/2, výměra 47 m2, k.ú. Planá u
M.L., kupní cena pozemku činí 4.230 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před
podáním návrhu na vklad práva do KN.
2.2.2 p.Pospíšilové pozemek - p.p.č. 229/4, výměra 135 m2, k.ú. Planá u M.L., kupní
cena pozemku činí 14.850 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním
návrhu na vklad práva do KN.
2.2.3 p. Pospíšilovi pozemky - p.p.č. 229/5 o výměře 236 m2 a p.p.č. 229/3 o výměře
66 m2, k.ú. Planá u M.L., kupní cena pozemku činí 33.220 Kč, splatnost kupní
ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN.
2.2.4 p. Slivoňovi pozemek - p.p.č. 229/7, výměra 170 m2, k.ú. Planá u M.L.,kupní
cena pozemku činí 18.700 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním
návrhu na vklad práva do KN.
2.2.5 p.Ambrožové pozemek - p.p.č. 229/6, výměra 216 m2, k.ú. Planá u M.L., kupní
cena pozemku činí 23.760 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním
návrhu na vklad práva do KN.
2.2.6 p. Horákové pozemek- p.p.č. 183/2, výměra 11 m2, k.ú. Planá u M.L., kupní
cena pozemku činí 1.210 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu
na vklad práva do KN.
2.2.7 p. Brožíkovi pozemky - p.p.č. 368/12 o výměře 1 m2, p.p.č. 369/31 o výměře
202 m2 a p.p.č. 831/5 o výměře 24 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, kupní cena
pozemku činí 9.080 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na
vklad práva do KN.
2.2.8 pánům Holčíkovým pozemky- p.p.č. 368/13 o výměře 94 m2, p.p.č. 369/32 o
výměře 39 m2 a p.p.č. 831/6 o výměře 74 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, kupní
cena pozemku činí 8.280 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu
na vklad práva do KN.
2.2.9 p.Olivové pozemky - p.p.č. 368/14 o výměře 119 m2 a p.p.č. 831/7 o výměře 60
m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, kupní cena pozemku činí 7.160 Kč, splatnost kupní
ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN.
2.2.10 p.Doubkové pozemky - p.p.č. 368/15 o výměře 88 m2, p.p.č. 831/8 o výměře
86 m2 a p.p.č.853/2 o výměře 106 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, kupní cena činí
11.200 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva
do KN.
2.2.11 manželům Novákovým pozemek - p.p.č. 311/3, o výměře 323 m2, k.ú. Vysoké
Sedliště, kupní cena pozemku činí 12.920 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před
podáním návrhu na vklad práva do KN.
2.2.12 p.Hajšelovi pozemek - p.p.č. 311/4, o výměře 294 m2, k.ú. Vysoké Sedliště,
kupní cena pozemku činí 11.760 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním
návrhu na vklad práva do KN.
2.2.13 manželům Karáskovým pozemek - p.p.č. 514/16 o výměře 295 m2, k.ú. Vysoké
Sedliště, kupní cena pozemku (včetně stromů za 5.112 Kč) činí 16.912 Kč,
splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN.
2.3. vyhlásit záměr prodeje:
2.3.1. pozemku - p.p.č. 514/13, výměra 61 m2, v k.ú. Vysoké Sedliště.
2.3.2. pozemků - p.p.č. 3507/37 o výměře 183 m2 a části st.p.č. 403/2 o výměře cca
110 m2 v k.ú. Planá u M.L.
2.3.3. pozemku - p.p.č. 3736/2, výměra 309 m2, k.ú. Planá u M.L.

2.3.4. pozemku – části p.p.č. 200/1, výměra 296 m2, k.ú. Planá u M.L.se zachováním
průchodu mezi p.p.č. 200/4 a 3826 na pozemku Města Planá.
2.4. odložit jednání o prodeji pozemků - části p.p.č. 1572/18 a p.p.č. 1572/29 v k.ú.
Planá u M.L.
U 62 - ZMP zvolilo:
1. do funkcí přísedících Okresního soudu v Tachově pro volební období 2008-2012 p. Josefa
Bitaru, p.dr. Karla Džujika, p.ing. Jiřího Ťupu a p.ing. Helenu Ťupovou.P. Josef Kanta nebyl
zvolen.

U 63 – ZMP ukládá:
1. Radě pokračovat v jednání s cílem nalézt optimální řešení prostoru mezi areálem SÚS
v ul.Tepelské a rodinnými domky v ul.Dolní. T: trvalý úkol- do vyřešení
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 16. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 10. září 2008 na Městském úřadu v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Zdeňka Bartáková, Ing. Miroslav Křístek, Dr. Josef Švarcbek-přišel v 18.10 hodin.

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání a také pány Ladislava Hudlera mladšího,
Ladislava Hudlera staršího, Josefa Taranta a Tomáše Taranta, kteří se umístili na Mistrovství světa v kickboxu
v Olomouci na 2., 5. a 3. místě a Tomáš Tarant na 1. místě (mistr světa + 65 kg, 17 let). Pan starosta těmto
sportovcům poděkoval za reprezentaci a za skvělé umístění na Mistrovství světa a předal jim dary.
Po té předal pan starosta slovo panu ing. Václavu Krejčímu, který řídil celé jednání. Konstatoval, že 16. jednání
bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na schůzi je v tuto chvíli přítomno 12 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.
9.
10.

Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Hospodaření Města Planá-informace za 1. pololetí 2008
Rozpočtová opatření 4/2008
Investiční akce 2008-průběžná informace
Rozsah společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Zliv a Křínov
Majetkoprávní záležitosti
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z jednání byli navrženi Jitka Sádlíková a MUDr. Jiří Kučera.
Pro schválení navrženého programu hlasovalo 12 zastupitelů. Pro osoby ověřovatelů hlasovalo 12 zastupitelů.
Zápis z 15. jednání ZMP byl řádně ověřen p. Mgr. Kvasničkou a Ing Miroslavem Křístkem a je zde připraven
k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů
P. Borč-přestože na minulém ZMP bylo přislíbeno, že budou zprovozněny kamery zachycující náměstí už přes
prázdniny, byly nainstalovány teprve minulý týden.
Proč se častěji nevyvážejí odpadkové koše na náměstí, třeba hned v pondělí by to bylo nejlepší.

Pan starosta- stávající software pro kamery nestačil zaznamenávat takové množství dat, proto se pořídil nový,
který byl dodán minulý týden.
P. Čermáková, vedoucí odboru životního prostředí, vysvětlila, že Ekodepon má svůj harmonogram svozu
odpadů.
Mgr. Kvasnička-na minulém ZMP žádal, aby se zastupitelům promítlo, co se natočilo na kamery. P. starosta-kdo
bude mít zájem, může přijít na MěÚ a bude mu umožněno se podívat, co je na kamerách zachyceno. Na toto
téma vznikla diskuse-toto bylo odloženo do bodu různé.
ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
-

přečetla tajemnice p. Mertlová

MUDr. Průchová-co je dodatek č. 1 ke smlouvě 0405 s Plánskými službami ? Proč dochází ke změně projektu
v budově dětského domova? Proč se opravuje ulice Příčná?
P. starosta-RMP měla pouze odsouhlasit změnu projektu budoucího dětského domu.
Příčná ulice nebyla nikdy opravována a navíc jsou zde garáže, oprava bude probíhat až příští rok.
V dodatku smlouvy se jedná o navýšení odměny za veřejné osvětlení, protože elektrická energie podražila o
více než o 10 %.
Mgr. Kvasnička-stížnost obyvatelky DPS a využívání zametacího stroje. P. starosta vysvětlil, jak je využíván
zametací stroj. P. Slabý vysvětlil, čeho se týkal zákaz poskytování informací k vyúčtování služeb.
Diskuse okolo pasportizace (p. starosta,ing.Ťupa,MUDr. Průchová,Mgr.Kvasnička,p.Slabý) - získávají se
informace a zkušenosti z jiných měst, ale v jiných městech je situace s pasportizací ještě horší než u nás.
Software neodpovídá tomu, co jsme si představovali.
P.Teplík-proč RMP nepovolila nákup pojízdného křesla do budovy polikliniky?
MUDr. Kučera-vozík slouží pro málo pohyblivé občany na poliklinice a ten starý je v dezolátním stavu - bod se
bere na vědomí.

ad 4) Hospodaření Města Planá-informace za 1. pololetí 2008
-

informovala ing. Ťupová, materiály dostali zastupitelé v předstihu k prostudování.

ad 5) Rozpočtová opatření 4/2008
Podrobné informace podala ing. Ťupová - dostali jsme dotace pro ZŠ náměstí a Dům s pečovatelskou službou
-

zvedají se nám vlastní příjmy (způsobeno prodejem pozemků) a tím se snižuje použití fondu rezerv

-

rozpočet po IV. rozpočtových opatřeních je na straně příjmů 90 mil. Kč a výdaje 90 mil. Kč

P.Teplík-v čem spočívá zvýšení prostředků na dvůr ZŠ Na Valech - vysvětlil ing. Ťupa

P.Teplík-proč se dělá projekt na komunikaci v bývalém zahradnictví. Ing.Ťupa -je to kousek (60 m ) prašné cesty,
p. Reil dal požadavek na opravu a Město nechalo vypracovat projekt, aby cesta mohla sloužit stávajícím i
budoucím uživatelům.
MUDr. Kučera-co je to „snížení prostředků na léky pečovatelské služby - ing. Ťupová - je to dané pouze
rozpočtovou skladbou.
-

pro IV. rozpočtová opatření 12, zdržel se 1 (Červeňák)

Ing. Ťupová- volné peníze ve fondu rezerv ve výši 18 mil. Kč jsme svěřili do správy České spořitelny, ostatní
peníze 21 mil. Kč nám leží na fondu rezerv, zatím se nevyužívají, proto na RMP předložila návrh uložit 10 mil. Kč
do investičního blokačního účtu České spořitelny - 13 pro

ad 6) Investiční akce 2008 - průběžná informace
Ing. Ťupa okomentoval již předložené materiály zastupitelům - zpráva se bere na vědomí

ad 7) Rozsah společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Zliv a Křínov
K tomuto bodu podali vysvětlení ředitel Pozemkového úřadu v Tachově ing. Svoboda a ing. Belda z GK Tachov.
Pro plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav realizovaných v k.ú. Zliv nad Mží a k.ú. Křínov po seznámení a projednání v předložené podobě, hlasovalo 10 zastupitelů, zdrželi se 3 (Švarcbek,Kvasnička,
Červeňák)

ad 8) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 3787/2, ost.plocha, výměra 47 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, záměr
prodeje schválen 26.3.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí 4.230
Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel manželé Kotschyovi- pro
12, Kvasnička chyběl
2/ Pozemek, p.p.č. 229/4, zahrada, výměra 135 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, záměr
prodeje schválen 14.5.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí 14.850
Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Pospíšilová
3/ Pozemky, p.p.č. 229/5, zahrada, výměra 236 m2 a p.p.č. 229/3, zahrada, výměra 66 m2, k.ú. Planá u M.L.,
pozemky v intravilánu obce, záměr prodeje schválen 14.5.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena
pozemku podle zásad činí 33.220 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do
KN, žadatel p.Pospíšil.
4/ Pozemek, p.p.č. 229/7, zahrada, výměra 170 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, záměr
prodeje schválen 14.5.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí 18.700
Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Slivoně

5/ Pozemek, p.p.č. 229/6, zahrada, výměra 216 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, záměr
prodeje schválen 14.5.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí 23.760
Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Ambrožová
- bod 2 - 5 se projednal společně - pro 12, Kvasnička chyběl
6/ Pozemek, p.p.č. 183/2, ost.plocha, výměra 11 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, záměr
prodeje schválen 14.5.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí 1.210
Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Horáková - pro 12,
Kvasnička chyběl
7/ Pozemky, p.p.č. 368/12, travní porost, výměra 1 m2, p.p.č. 369/31, travní porost, výměra 202 m2 a p.p.č.
831/5, jiná plocha, výměra 24 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemky v intravilánu části obce, záměr prodeje
schválen 11.4.2007 a 25.6.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí
9.080 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Brožík
8/ Pozemky, p.p.č. 368/13, travní porost, výměra 94 m2, p.p.č. 369/32, travní porost, výměra 39 m2 a p.p.č.
831/6, jiná plocha, výměra 74 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemky v intravilánu části obce, záměr prodeje
schválen 11.4.2007 a 25.6.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí
8.280 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatelé bratři Holčíkové
9/ Pozemky, p.p.č. 368/14, travní porost, výměra 119 m2 a p.p.č. 831/7, jiná plocha, výměra
60 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemky v intravilánu části obce, záměr prodeje schválen 11.4.2007 a
25.6.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad činí 7.160 Kč, splatnost kupní
ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Olivová.
10/ Pozemky, p.p.č. 368/15, travní porost, výměra 88 m2, p.p.č. 831/8, jiná plocha, výměra
86 m2 a p.p.č.853/2, jiná plocha, výměra 106 m2, k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemky v intravilánu části obce,
záměr prodeje schválen 11.4.2007 a 25.6.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle
zásad činí 11.200 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel
p.Doubková
- bod 7 - 10 byl projednán společně - pro 13
11/ Pozemek, p.p.č. 311/3, travní porost, výměre 323 m2, k.ú. Vysoké Sedliště, pozemek v intravilánu části
obce, záměr prodeje schválen 26.3.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad
činí 12.920 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatelé manželé
Novákovi
12/ Pozemek, p.p.č. 311/4, travní porost, výměre 294 m2, k.ú. Vysoké Sedliště, pozemek v intravilánu části
obce, záměr prodeje schválen 26.3.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle zásad
činí 11.760 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel p.Hajšel
- bod 11 - 12 byl projednán společně - pro 13
13/ Pozemek, p.p.č. 514/16, travní porost, výměre 295 m2, k.ú. Vysoké Sedliště, pozemek mimo intravilán části
obce, záměr prodeje schválen 26.3.2008, záměr prodeje zveřejněn 25.8.2008, kupní cena pozemku podle
usnesení ZMP ze dne 26.3.2008 (včetně stromů za 5.112 Kč) činí 16.912 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před
podáním návrhu na vklad práva do KN- žadatelé manželé Karáskovi - pro 13

B/ záměr prodeje nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 514/13, travní porost, výměra 61 m2, k.ú. Vysoké Sedliště, pozemek mimo intravilán části
obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. - pro 13
2/ Pozemky, p.p.č. 3507/37, zahrada, výměra 183 m2 a část st.p.č. 403/2, nádvoří, výměra cca
110 m2, k.ú. Planá u M.L, pozemky v intravilánu města, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje
pozemků. - pro 13
3/ Pozemek, p.p.č. 3736/2, zahrada, výměra 309 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu města, RMP
doporučuje ZMP schválit prodej pozemku. - pro 13
4/ Pozemek, p.p.č. 200/1, zahrada, výměra 296 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu města, RMP
doporučuje ZMP schválit prodej části pozemku se zachováním průchodu mezi po.p.č. 200/4 a 3826 na pozemku
Města Planá. - pro 12, zdržel se 1 Kvasnička
5/ Pozemek, část p.p.č. 327/12, zahrada, výměra cca 140 m2, k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu města,
RMP doporučuje ZMP neschválit prodej pozemku. - pro 13
6/ Pozemky, část p.p.č. 3518/1, ost.plocha, výměra 240 m2 a st.p.č. 1679, nádvoří, výměra 28
m2, k.ú. Planá u M.L., pozemky v intravilánu města, RMP doporučuje ZMP neschválit prodej pozemků. - pro 13
7/ Pozemky, části p.p.č. 1572/18, a p.p.č. 1572/29, ost.plocha, celková výměra cca 240
m2, k.ú. Planá u M.L., pozemky v intravilánu města, RMP doporučuje ZMP neschválit prodej pozemků a zrušit
usnesení č. 112.1.8.1 z 6.9.2006 - rozhodnuto odložit na další jednání - 13 pro
8/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 8 v domě čp. 840
v Bohušově ulici s p.Konvičnou na základě smlouvy o převodu práv a povinností mezi p.Hradeckým a
p.Konvičnou ze dne 26.8.2008. - pro 13

C/ směna nemovitostí
1/ Směna pozemků v k.ú Planá u M.L., p.p.č. 2127/4, zahrada, výměra 2576 m2, p.p.č. 2127/5, zahrada, výměra
344 m2 a p.p.č. 3919, ost. plocha, výměra 62 m2, ve vlastnictví Města Planá, za pozemek p.p.č. 3939,
ost.plocha, výměra 356 m, ve vlastnictví p.Popova, všechny pozemky v intravilánu obce, záměr prodeje
pozemků města schválen 26.3.2008, záměr směny zveřejněn 25.8.2008, rozdíl výměr je 2.626 m2 v neprospěch
Města Planá, výše úhrady rozdílu výměr ve smyslu usnesení ZMP č.46.1.3 ze dne 26.3.08 činí 288.860 Kč,
splatnost úhrady před podáním návrhu na vklad práva do KN.
- pro 8, zdrželi se 5 (Vrzala,Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Teplík)
2/ Směna pozemků v k.ú Pavlovice nad Mží, p.p.č. 819/8, ost.plocha, výměra 111 m2, p.p.č. 7/5, zahrada,
výměra 206 m2 a p.p.č. 11/20, ost. plocha, výměra 1540 m2, ve vlastnictví Města Planá, za pozemek p.p.č. 875,
ost.plocha, výměra 16 m2, ve vlastnictví manželů Rejtarových, všechny pozemky v intravilánu části obce, záměr
prodeje schválen 12.12.2007 a 14.5.2008, záměr směny zveřejněn 25.8.2008, rozdíl výměr je 1.841 m2 v
neprospěch Města Planá, výše úhrady rozdílu výměr podle zásad (včetně stromů za 11.790 Kč) činí 85.430 Kč,
splatnost úhrady před podáním návrhu na vklad práva do KN. - pro 11, zdrželi se 2 (Švarcbek, Teplík)
D/ nabytí nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 457/9, trvalý travní porost, výměra 115 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží,

- bezúplatné nabytí pozemku od PF ČR, podle § 5, odst.1 pís.d) zákona č. 95/1999 Sb., RMP doporučuje ZMP
schválit bezúplatné nabytí pozemku na kterém je stavba komunikace ve
vlastnictví Města Planá. - pro 12, zdržel se 1 Krejčí
2/ Pozemky, p.p.č. p.p.č. 3602/22, ost.komunikace, výměra 357 m2, p.p.č. 3602/23, jiná plocha, výměra 29 m2
a p.p.č. 360/24, jiná plocha výměra 20 m2 v k.ú Planá, bezúplatné nabytí pozemků od Plzeňského kraje, RMP
doporučuje ZMP schválit bezúplatné nabytí pozemků v souvislosti s převzetím chodníku od Tesco Stores ČR a.s.
- pro 11, zdrželi se 2 (Teplík, Sádlíková)
3/ Stavba chodníku na p.p.č. 3588/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Planá u M.L., bezúplatné nabytí stavby od Tesco
Stores ČR a.s., na pozemku ve vlastnictví Města Planá, RMP doporučuje ZMP neschválit bezúplatné nabytí
stavby chodníku.
- neschválit 11 pro, zdrželi se 2 (Teplík, Sádlíková)
4/ RMP doporučuje ZMP schválit uzavření dohody s manž.Fázikovými o odstranění duplicitního vlastnictví k
pozemku p.p.č. 1239/3, ost. plocha o výměře 66 m2 v k.ú. Otín u Plané a uznání výlučného vlastnictví pozemku
pro Město Planá. - pro 13

ad 9) Různé
Ve věci pronájmu pozemku vystoupil p. Košek. Všichni zastupitelé dostali v předstihu dopis, který jim p. Košek
napsal. Po dlouhé diskusi, která je zaznamenána elektronicky a je k dispozici, zastupitelé rozhodli, aby RMP
v této záležitosti i nadále pokračovala v hájení zájmů města - pro tento návrh hlasovalo 13 zastupitelů.

Zastupitelům byla předložena žádost p. Janatové o schválení splátkového kalendáře na úhradu dluhu z nájemní
smlouvy k bytu Fučíkova 467/1. ZMP schvaluje nový splátkový kalendář na úhradu dluhu spojeného s užíváním
bytu 467/1 - pro 13

Rada Města Planá doporučuje ZMP zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově tyto občany Plané:
Josef Bitara, PhDr. Karel Džujik, Josef Kanta, Ing. Jiří Ťupa, Ing. Helena Ťupová. Mgr. Kvasnička měl připomínku
k osobě pana Kanty.
Hlasování pro tyto osoby kromě pan Josefa Kanty - pro 13
Hlasování pro Josefa Kantu - 1 pro (Slabý), proti 3 (Kvasnička,Švarcbek,Červeňák), zdrželi se ostatní
zastupitelé, Josef Kanta nebyl zvolen.

Zastupitelé se znovu vrátili k případnému zakoupení mobilního vozíku pro polikliniku. MUDr. Kučera hovořil o
zabezpečení vozíku na poliklinice. Vozík by se mohl koupit pro Dům s pečovatelskou službou a poliklinice by se
mohl zapůjčit. Prosí, aby se RMP nad tímto zamyslela. P. Slabý si myslí, že by to nemusel být problém, vozík by
zůstal ve správě Služeb města Planá- stojí 7 tis. Kč - RMP se tímto bude zabývat.
Mgr. Kvasnička upozornil na to, že nové oplocení koupaliště je zničené a byl poražen smrk u koupaliště vedoucí odboru životního prostředí o tomto neví.

Mgr. Kvasnička - práce kontrolního výboru za poslední 2 roky byla velice usilovná, ale ze strany ZMP byla
hodnocena špatná forma zpráv. V průběhu činnosti kontrolního výboru jsme se dozvěděli, že nejsme
kompetentní, nejsme odborníci, vadí mi, že neprobíhá komunikace mezi zastupiteli a KV, myslím si, že práce KV
byla naprosto zbytečná a vzdávám funkci předsedy kontrolního výboru.
Ing. Krejčí - zpráva se bere na vědomí a do příště si zastupitelé připraví návrhy na případné zvolení nového
předsedy.
MUDr. Průchová se vzdala členství v kontrolní komisi.
Mgr. Němečková v minulosti žádala, aby se doplnily díry na doskočišti na městském stadionu, dodnes to není
hotovo-nebezpečí úrazu.
Mgr. Němečková - chce vědět, zda se již něco proinvestovalo z 1,5 milionu Kč, které byly určeny na úpravu
parků. Ing. Ťupa do příště zodpoví.
Pan Teplík poděkoval strážníkovi a dalším, kteří pomáhali při zajišťování hornických slavností, informoval o
setkání horníků na Hornických slavnostech v Mostě.
-opravu cesty do Otína platil Plzeňský kraj
-byl by třeba udělat chodník v prodloužené ulici Wolkerova k Plusu - ing. Ťupa - již se dělá projekt a bude hotov
v lednu - tato informace se napíše do Plánského měsíčníku.
- dále je nutné připravit nějaké systémové změny k parkovacím kartám
- měla by se uklidit a vysekat komunikace na rozhlednu a osadit turistické značky
P. Slabý uvítá jakýkoliv návrh na mechanismus pro parkování, Plánské služby již nechtějí provozovat placené
parkoviště.
Mgr. Kvasnička-kombinací parkovacích automatů a kontrolou městských strážníků určitě přibudou peníze do
městské pokladny. K tomuto se vyjádřil i p. Borč, který bydlí na náměstí a má problémy s parkováním.
P.Antropius - Planá se stává odstavným místem kamionů.
P. Slabý - parkování je součástí projektu značení, u vjezdu do města má být značka zákazu vjezdu kamionů. Ing.
Ťupa - tento projekt z kapacitních důvodů není ještě hotov, nemůžeme bez projektu nic podnikat.
P. Antropius - do budoucna nás čekají velké investice - nová okna ve škole na náměstí, měli bychom využít
dotace.
MUDr. Průchová-do kdy je oficiálně otevřeno koupaliště, už poslední týden v srpnu bylo zavřené. Měla by se
zkontrolovat smlouva s p. Matouškem. Na náměstí je málo laviček.
P. Ludvíková - zpracovává se územní plán pro Planou a obce, přijímáme návrhy a podněty, aby mohla být
zpracována koncepce.
Městský strážník p. Chojna doufá, že situace okolo heren a nepořádku na náměstí se částečně zlepší
příchodem druhého strážníka.
P. Teplík-posílit některá místa na náměstí odpadkovými koši - p. Čermáková - odpadkové koše už jsou
objednané.
MUDr. Kučera - některá města omezují činnost heren na minimum a daří se jim to.

P. Mertlová - v minulosti byla na zastupitelstvu ustavena pracovní skupina, která se zavázala zpracovat návrh
obecně závazných vyhlášek. Vznikla diskuse o tom, jak vypracovat OZV.
Mgr. Němečková se přihlásila, že se ujme vypracování OZV, pan Borč pomůže při zpracování. Ing. Krejčí budeme se tímto zabývat.
ad 10) Usnesení, závěr
- návrh usnesení přečetla tajemnice p. Mertlová
ZMP bere na vědomí těchto 5 bodů:

1. zprávu o práci Rady od 15. jednání ZMP
2. informaci vedoucího odboru o hospodaření Města Planá a jím zřízených nebo založených organizací ke
30.6.2008
3. informaci vedoucího OSMI o investičních akcích v roce 2008
4. rezignaci Mgr. Kvasničky na místo předsedy kontrolního výboru a p.dr. Průchové na funkci členky KV.
pro 12, 1 chybí (Průchová)

Ing. Krejčí ukončil jednání ve 21.30 hodin, příští ZMP bude 22.10.2008.

Zapsala : Marie Plešáková

