Usnesení
ze 13.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.dubna 2008
U 49 – ZMP schválilo:
1. program 13.jednání a ověřovatele zápisu p. Miloslava Antropiuse a p. Josefa Švarcbeka.
2. bezúplatné nabytí nemovitostí, budovy kostela Jména Panny Marie v Otíně s pozemkem
st.p.č. 2 v k.ú. Otín u Plané a budovy kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti s pozemkem st.
p.č. 1 v k.ú. Vysoké Sedliště, od Římskokatolické farnosti Planá u Mariánských Lázní, za
podmínek podle návrhu darovací smlouvy předloženého dárcem spolu se smlouvou o zřízení
věcného břemene bezúplatného užívání darovaných nemovitostí k pastoračním účelům ve
prospěch dárce a Biskupství plzeňského.
3. smlouvu s Městem Stříbro o partnerství a spolupráci k projektu „Záchrana a obnova
sakrálních památek regionu Český Západ“.

U 50 – ZMP rozhodlo:
1. zrušit část usnesení č. 115/2 ze dne 11.10.2006. V platnosti zůstává pouze poslední věta.
2. že Město Planá se zavazuje zajistit spolufinancování části projektu podávaného spolu
s žádostí o finanční podporu z Finančních mechanismů EHP/Norska Městem Stříbro podle
podmínek dotačního programu. Předmětný podíl ve výši 20 % oprávněných nákladů akce
bude použit na spolufinancování opravy kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti. Město Planá
zajistí předfinancování veškerých nákladů včetně projektové dokumentace na opravu výše
uvedené kulturní památky .
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
ze 13.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.4.2008 na Městském
úřadu v Plané
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Stanislav Kvasnička, František Slabý, Jitka Sádlíková přišla v 17.10 hod.

Zahájení
V 17 hod. přivítal starosta p.ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání. Konstatoval, že 13.jednání bylo
řádně vyhlášeno a svoláno. Na tomto jednání je přítomno v tuto chvíli 12 zastupitelů, což je
nadpoloviční většina a zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.

Navržený program:
1. zahájení
2. schválení bezúplatného nabytí kostelů v Otíně a ve Vysokém Sedlišti včetně pozemků
3. Diskuse, závěr

Za ověřovatele zápisu z jednání byli navrženi p. Antropius a p. Švarcbek. Pro schválení navrženého
programu a osob ověřovatelů hlasovalo 12 zastupitelů.

Zápis ze 12.jednání ZMP byl řádně ověřen p. Červeňákem a p.dr. Průchovou a je zde připraven
k nahlédnutí.

ad 2) Schválení bezúplatného nabytí kostelů v Otíně a ve Vysokém Sedlišti včetně pozemků

Starosta vysvětlil důvod svolání 13.jednání ZMP v mimořádném termínu. Pro žádost o dotaci na
opravu z norských fondů je mj. potřeba doložit, že město jako investor má objekty, na jejichž opravu
má být dotace poskytnuta, ve svém vlastnictví. Žádost má být přitom podána do 9.5.2008. Rada
proto na svém 30.jednání rozhodla doporučit zastupitelstvu aby schválilo
darovací smlouvu na bezúplatné nabytí nemovitostí, budovy kostela Jména Panny Marie v Otíně s
pozemkem st.p.č. 2 a budovy kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti s pozemkem st.p.č. 1, od
Římskokatolické farnosti Planá, včetně její součásti, smlouvy o zřízení věcného břemene
bezúplatného užívání darovaných nemovitostí k pastoračním účelům ve prospěch dárce.
Diskuse:

P. Antropius vysvětlil, co jsou to Norské fondy. Projekty, do kterých se investuje, musí být dotaženy
do samého konce, takže musí být kostel kompletně opravený, proto se původní návrh zpracovaný
MAS Český západ musel přepracovat.
P. Teplík - už jednou se rozhodlo, že kostelíky nechceme bezúplatně převést, opravovat by se měla
třeba fara, fasáda kostela Nanebevzetí P. Marie, kostel v Otíně je ruina. Darovací smlouva měla být
zastupitelům zaslána k prostudování. Mohla by církev tuto dotaci dostat sama ? Antropius - církev
nemá k dispozici prostředky na úhradu vlastního podílu, který je asi 1,5 mil. Kč. Kostel v Otíně je velká
historická památka, je to raně gotický kostel, kde jsou pod klenbou zachované fresky a další vzácné
části. Starosta - zde jde o zakonzervování současného stavu kostela, jsou to památky, které musíme
zachovat pro další generace.
MUDr. Průchová - pokryjí toto dotace? Asi 20 % je podíl investora. Město se zatíží asi 2 mil. Kč.
MUDr. Bartáková - kostel byl hrozně vlhký, díky paní Remigerové, která zde nechala udělat střechu
přes věž kostela, do kostela už nezatéká. Staticky je kostel ve velmi dobrém stavu. Když se nyní kostel
zachrání, může zde zase stát 500 let.
Dr. Švarcbek si myslí, že toto zatíží městskou pokladnu hodně. Budeme muset pokrývat i provozní
náklady atd. Historických památek je tu daleko více (hotel Medvěd, zámek atd.). Jsou daleko
důležitější věci, které budeme do budoucna zabezpečovat pro chod města, nebude hlasovat pro.
P. starosta - kdo je pro bezúplatné nabytí nemovitostí, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení
– pro 9 - Vrzala, Bartáková,Antropius,Křístek,Průchová,Krátký,Krejčí,Němečková, Kučera, proti 2 Švarcbek,Teplík, zdrželi se 2 - Sádlíková,Červeňák

P. starosta - kdo je pro smlouvu s Městem Stříbro o partnerství a spolupráci k projektu „Záchrana a
obnova sakrálních památek regionu Český Západ“
- pro 9 - Vrzala, Bartáková, Antropius, Křístek, Průchová, Krátký, Krejčí, Němečková, Kučera
zdrželi se 4 - Teplík, Sádlíková, Červeňák, Švarcbek

P. starosta - kdo je pro zrušit část usnesení č 115/2 ze dne 11.10.2006. V platnosti zůstává pouze
poslední věta, že Město Planá se zavazuje zajistit spolufinancování části projektu podávaného spolu
s žádostí o finanční podporu z Finančních mechanismů EHP/Norska Městem Stříbro podle podmínek
dotačního programu. Předmětný podíl ve výši 20 % oprávněných nákladů akce bude použit na
spolufinancování opravy kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti. Město Planá zajistí předfinancování
veškerých nákladů včetně projektové dokumentace na opravu výše uvedené kulturní památky.
Ing. Krejčí - nevyplývá z toho, že město bude uvolňovat další prostředky nad rámec 20 % ?
P. starosta – ne. Je to o tom, že vždy po vystavení faktury ji město zaplatí a následně po ověření prací
budou peníze vráceny zpět městu.

Pro 9 - Vrzala, Bartáková, Antropius, Křístek, Průchová, Krátký, Krejčí, Němečková, Kučera
zdrželi se 2 - Sádlíková, Teplík, proti 2 - Švarcbek, Červeňák

ad 3) Závěr
P. starosta poděkoval za účast a jednání v 17.40 hod. ukončil. Příští jednání bude svoláno na středu
14.5.2008.

Zapsala M.Plešáková

