Usnesení
ze 12.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 26.3.2008
U 44 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o změně výše měsíčních odměn poskytovaných uvolněným členům Zastupitelstva
města Planá.
2. zprávu o práci Rady od 11.jednání Zastupitelstva Města Planá.
3. informaci o plnění U č. 43/1,2,3.
4. informaci o hospodaření obou základních škol a mateřské školy - příspěvkových organizací
Města Planá v roce 2007.
5. zápis kontrolního výboru o kontrole dodržování právních předpisů v činnosti městské policie
v Plané.
6. zápis z jednání finančního výboru konaného dne 26.2.2008.
7. žádost o spolupráci s o.p.s. ROP (letiště Kříženec) formou partnerství v projektu „rozvoj
volnočasového areálu Kříženec“, který by měl být financován z programu Regionální rady
Jihozápad ROP, prioritní osa 3…., s tím, že na 13.jednání bude přizván zástupce o.p.s.

U 45 – ZMP schválilo:
1. program 12.jednání a ověřovatele zápisu p.MUDr. Průchovou a p. Červeňáka.
2. výši měsíčních odměn neuvolněných členů ZMP v souladu s NV ČR č.37/2003 Sb., příl.č. 1,
sl.13 a 14 s platností od 1.3.2008 takto: odměna člena zastupitelstva činí 630 Kč. Výše
odměn za výkon ostatních funkcí se nemění.
3. výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 – zisk obou ZŠ a MŠ Planá bude
rozdělen do fondů odměn a rezervních fondů.
4. rozpočtové opatření č. 1/2008, příjmy i výdaje jsou ve výši 80, 555 mil.Kč.
5. výhled hospodaření Města Planá na období 2009 – 2011.
6. dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost organizací a jednotlivců v roce 2008.
7. na návrh MZ, PÚ Tachov, uzavření dohody s obcí Chodský Újezd o změně hranic obcí Planá a
Chodský Újezd, změnou katastrální hranice mezi k.ú. Planá u M.L. a k.ú. Dolní Jadruž,
navrženou MZ PÚ Tachov v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Jadruž, v rozsahu
podle předloženého návrhu.
8. kontrolní řád finančního a kontrolního výboru ZMP.
9. aktualizovaný statut fondu Městské památkové zóny v Plané a pravidla poskytování
příspěvků z tohoto fondu.
10. plán kontrolní činnosti kontrolního výboru v roce 2008.
11. dar ve výši 5.000 Kč p. Lihanové na úhradu nákladů spojených se stěhováním.

U 46 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. p. Papajíkové byt č. 651/8 v domě čp. 651 v Jateční ulici v Plané, výše kupní
ceny a její splatnost podle platných zásad o prodeji bytů z majetku Města Planá.
1.1.2. p. Markovi pozemek - p.p.č. 162/1 o výměře 198 m2, a p.p.č. 1860/88, o výměře
71 m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní cena pozemku včetně jednoho stromu činí
31.450 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.1.3. p. Švejdové pozemky - p.p.č. 162/3 o výměře 90 m2 a p.p.č. 1860/87 o výměře
26 m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní cena pozemků včetně jednoho stromu činí
14.620 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.1.4. p. Říhové pozemek - p.p.č. 1718/2 o výměře 612 m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní
cena činí 55.080 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.

1.1.5. p. Plochové pozemky - p.p.č. 43 o výměře 704 m2, p.p.č. 44/2 o výměře 305
m2, p.p.č. 45 o výměře 43 m2 a p.p.č. 1231/7 o výměře 13 m 2 v k.ú. Otín u
Plané, kupní cena činí 42.600 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad
práva do KN.
1.1.6. manželům Malým pozemek - p.p.č. 538/69 o výměře 894 m2 v k.ú. Planá u
M.L., za nabídnutou kupní cenu 751.000 Kč splatnou při podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
1.1.7. p. Zetkovi pozemek - st.p.č. 48/2 o výměře 130 m2 v k.ú. Zliv nad Mží za
nabídnutou kupní cenu 31.000 Kč splatnou před podáním návrhu na vklad práva
do KN.
1.2. vyhlásit záměr prodeje:
1.2.1. pozemku - p.p.č. 3787, část o výměře cca 50 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.2.2. pozemku - st.p.č. 22/2 o výměře 323 m2 v k.ú. Vížka.
1.2.3. pozemku - části p.p.č. 311/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
1.2.4. pozemku - části p.p.č. 514/3 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště za
kupní cenu Kč 40/m2.
1.2.5. pozemků - p.p.č. 115/1 o výměře 1354 m2 a st.p.č. 1148 o výměře 13 m2 v k.ú.
Planá u M..L.
1.2.6. pozemku - st.p.č. 809/3 o výměře 54 m2 v k.ú. Planá u M..L.
1.3. vyhlásit záměr směny pozemků Města Planá (poz.p.č. 2127/4 o výměře 2576 m2 a
poz.p.č. 2127/5 o výměře 344 m2) za pozemek RNDr. Pavla Popova (část
st.p.č. 440/1 o výměře cca 400 m2), všechny v k.ú. Planá u M.L., s doplatkem
za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 110 Kč/1 m2.
1.4. neschválit prodej pozemku – části p.p.č. 792 v k.ú. Planá u M..L.
1.5. neprodat p. Bandžalovi byt č. 490/3 v domě čp. 490 v Tachovské ulici v Plané.
1.6. podat římskokatolické farnosti v Plané prostřednictvím právního oddělení
Biskupství plzeňského žádost o bezúplatný převod kostelů ve Vysokém Sedlišti a
v Otíně do majetku Města Planá.
2. vyhovět žádosti ZŠ Planá, nám. Svobody o uvolnění finančních prostředků na zajištění ročního
působení americké učitelky AJ na plánských ZŠ.
3. vyhovět žádosti p.Fraňkové o povolení splácet dluh ve výši 9.211 Kč (náklady soudního
řízení) měsíčními splátkami ve výši 300 Kč počínaje měsícem duben 2008.
4. Městská policie v Plané bude pracovat ve složení 2 strážníci.

U 47 – ZMP zvolilo:
1. do funkce člena kontrolního výboru p. Jiřího Kalaše, p. MUDr. Marii Průchovou a p.ing. Josefa
Bončeka.

U 48 – ZMP ukládá Radě:
1. zabývat se doporučeními finančního výboru ze zprávy o kontrole činnosti a hospodaření
městského kulturního střediska. Zprávu podat na 13.jednání ZMP
2. připravit návrh formy, obsahu a rozsahu zápisů z jednání ZMP. T: do 13.ZMP
3. realizovat neprodleně rozhodnutí uvedené v bodě 46/4.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 12. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 26.3.2008 na Městském
úřadu
v Plané
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: F. Slabý, MUDr. Bartáková, J. Sádlíková, RSDr. Švarcbek přišel v 17.40 hod.

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal p. starosta ing. Vrzala hosty a členy ZMP. Doporučil, aby dnešní jednání vedl ing. Krejčí - pro
10, zdržel se ing. Krejčí.
Vedoucí jednání ing. Krejčí konstatoval, že 12. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Přítomno pro tuto chvíli
je 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.
Navržený program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Diskuse
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Informace o hospodaření příspěvkových organizací Města Planá za rok 2007 a rozdělení jejich
hospodářského výsledku
Rozpočtové opatření 1/2008 a výhled hospodaření města na období 2009-2011
Dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost jednotlivců i organizací v roce 2008
Majetkoprávní záležitosti
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi MUDr. Průchová a L. Červeňák. Mgr. Kvasnička žádá
doplnit program o tyto body : Projednání zprávy kontrolního výboru, doplnění člena kontrolního výboru,
schválení plánu činnosti kontrolního výboru. Pro schválení programu po úpravě (zpráva KV bude jako bod č.8,
další navržené p. Kvasničkou v bodě 9-různé) a osob ověřovatelů hlasovalo - pro 8, proti 2 (Červeňák, Teplík),
zdržel se 1 (Kvasnička). Diskuse bude probíhat při každém projednávaném bodu programu. Zápis z 11. jednání
byl řádně ověřen ověřovateli a je zde připraven k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů
P. Ansl vystoupil jako zástupce 155 členů Svazu tělesně postižených Planá, poděkoval za podporu ze strany
Města Planá a stručně seznámil s aktivitami svazu.
P. Čech, Smetanova ul. 871 - stěžoval si na chování nájemníků Albertových v tomto domě a domnívá se, že jim
neměla být prodloužena nájemní smlouva pro neplnění povinností nájemníka. P. starosta - stav v bytě je
opravdu neutěšený a o problémech víme, ale zdravotní stav bratrů Albertových je velice špatný, kdyby jim RMP
neprodloužila nájem, skončili by přes zimu na ulici. Druhé prodloužení jim bylo poskytnuto proto, že jeden
z bratrů začal pracovat a jsou schopni splácet nájemné. Stav se bude nadále vyhodnocovat a RMP se tím bude

zabývat. P. Čech - bude třeba vysvětlit ostatním nájemníkům, kteří zde bydlí proč musí doplácet na elektřinu,
protože Albertové se napojili na černo ze sušárny, chodili kálet do společné výlevky, otevírají si dveře do
chodby, aby měli světlo a z bytu vane nepříjemný zápach.
Martina Hesová, Otín - bude se opravovat silnice na Otín ? P. starosta - oprava silnice na Otín a Křínov by měla
být zahájena v dubnu 2008.
P. Kula - jak to vypadá se špitálem ? P. starosta - bude opět článek v Plánském měsíčníku, 7.4.2008 budou
pozváni zástupci nemocnice do Tachova na poradu starostů Tachovska a Stříbrska. V nemocnici se má rozjet od
1.5.2008 kuchyně. Plzeňský kraj chtěl odkoupit od současného vlastníka budovu Dětského domova, ale ten má
s tímto objektem plány, proto jej neprodal. Plzeňský kraj proto zrekonstruuje pro dětský domov bývalou
policejní budovu v Zámecké ulici. V současné době se v nemocnici provozují ambulance, které tu byly i před tím,
ale o lůžkové části se zatím nemluví. Jsme s majiteli dohodnuti, že každý měsíc budou informovat naše občany
článkem v Plánském měsíčníku.
P. Holek - ve Vysokém Sedlišti na pozemcích města je černá skládka (gumy, staré pletivo, dříví). P. starosta máme k dispozici pracovníky veřejně prospěšných prací a s nimi máme v plánu uklízet, ale je třeba zjistit, kdo
ten nepořádek dělá.

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

přečetla tajemnice p. Mertlová, doplnil p. starosta:

-

ohledně dotazu p. Liškové na svoz komunálního odpadu z minulého zastupitelstva jsme podali dotaz
na Plzeňský kraj a na Státní fond životního prostředí. Odpovědi těchto institucí jsme zaslali p. Liškové a
jsou zde k dispozici k nahlédnutí.

-

na RMP byl přítomen p. Matoušek a projednávala se s ním zpráva finančního výboru a na příští radě se
bude hovořit o doplnění smlouvy o pronájmu koupaliště.

MUDr. Průchová - kolikrát byl prodloužen termín dokončení stavby komunikací na zóně sever firmě Stavby sil. a
žel. Karlovy Vary a jaké jí byly uloženy sankce. Původně měla být stavba hotova do 15.9.2007, prodlouženo do
listopadu a nyní je březen. Ing. Ťupa-prodloužení bylo vždy zohledněno kvůli klimatickým podmínkám a rozsahu
prací, nyní je prodloužen termín do června. Sankce byly uloženy ve výši 300 tis. Kč - provedou práce nad rámec
rozpočtu.
Mgr. Kvasnička - jak se řešily problémy s kamerovými zkouškami kanalizace - vysvětlil ing. Ťupa.
Mgr. Kvasnička - jak RMP odpověděla zájemcům o provozování koupaliště a bowlingu?
Pan starosta - s p. Matouškem je uzavřená smlouva na dobu určitou do r. 2012, smlouva se dá samozřejmě
vypovědět, ale za předpokladu neplnění smlouvy. V tomto smyslu bylo také žadatelům odpovězeno.
Mgr. Němečková-je k nahlédnutí návrh kácení stromů na pozemcích města? Pan starosta - návrh byl
konzultován s odborníky, RMP jej projednávala a odsouhlasila, že návrh je v pořádku a je k nahlédnutí.

ad 4) Informace o hospodaření příspěvkových organizací Města Planá za rok 2007 a rozdělení jejich
hospodářského výsledku

-

materiály dostali zastupitelé v předstihu a ing. Ťupová bod doplnila. Všechny 3 příspěvkové organizace
(Mateřská škola a obě Základní školy) skončily r. 2007 se ziskem. Rozdíl v nákladech na žáka mezi
základními školami činí 1493 Kč, což je způsobeno vysokými náklady energií na škole Na Valech (počet
žáků se snižuje, ale topí a svítí se stejně).

Informaci o hospodaření bere zastupitelstvo na vědomí - pro 11, zdrž. se 1 (Červeňák).
Pro schválení předloženého návrhu rozdělení hospodářských výsledků škol - 12

ad 5) Rozpočtové opatření 1/2008 a výhled hospodaření města na období 2009-2011
-

materiály dostali zastupitelé k prostudování, podrobně vysvětlila ing. Ťupová. Příjmy i výdaje jsou
80 555 tis. Kč.

P. Teplík si myslí, že akce Plánský koupák na sebe vydělá dost peněz i bez přispění města.
MUDr. Průchová a p. starosta - diskuse okolo nákupu, vyhodnocení a umístění kamer ve městě.
Ředitel školy nám. Svobody Mgr. Kolesa-škola se snaží dobře hospodařit a získává různé granty, ale vše se
z grantů pořídit nedá. V letošním roce jsme zachytili nabídku, která by nám umožnila roční působení anglicky
mluvícího lektora na obou školách. RMP tuto věc nedoporučila a tak žádáme ZMP, zda by ještě jednou toto
zvážila.
Zástupce řed.školy Mgr. Kokaislová hovořila o důležitosti výuky anglického jazyka. Lektorka, která by u nás
případně učila, pochází z Ameriky a bude mluvit americkou angličtinou. Pokud chceme, aby se děti naučily
konverzovat a rozumět, americká angličtina vůbec nevadí. Anglický lektor může pozdvihnout prestiž na obou
školách, dále by v případě zájmu mohla vyučovat veřejnost. Ing. Krejčí - proč toto RMP nedoporučila - p.
starosta - RMP vadilo, že lektorka bude mluvit americkou angličtinou, dále se domnívala, že by tuto akci měl
zafinancovat Plzeňský kraj, který platí mzdy učitelů. MUDr. Průchová a Dr. Švarcbek jsou pro, aby zde lektorka
působila. Ing. Krejčí - navrhuje, aby součástí těchto rozpočtových opatření bylo 360 tis. Kč na pobyt a výuku
lektorky na obou plánských školách po dobu dvou školních roků.
Dr. Švarcbek navrhuje, aby signalizace zabezpečovacího zařízení byla vyhodnocována firmou Manag a bylo jí
poskytnuto 950 Kč měsíčně. Mgr. Kvasnička nesouhlasí s proplacením této částky, mělo být vyhlášeno výběrové
řízení.
Hlasování:

1. protinávrh
-

neposkytnout
na
Plánský
koupák
(Teplík,Krátký,Kvasnička,Červeňák,Kučera),
(Antropius,Křístek,Průchová,Němečková,Švarcbek,Krejčí,Vrzala)
tento protinávrh nebyl přijat

60
tis.
proti

Kč

- pro

5
7

2. protinávrh - aby bylo rozpočtováno 150 tis. Kč pro rok 2008 na anglicky mluvící učitelku - pro 10
(Křístek,Průchová,Krátký,Kučera,Červeňák,Teplík,Kvasnička,Švarcbek,Vrzala,
Krejčí), proti 0, zdrželi se 2 (Němečková,Antropius)
-

tento protinávrh byl přijat

3. protinávrh - rozpočtovat 9 x 950 Kč úhrady firmě Manag za provozování zabezpečovacího zařízení - pro
-

7 (Antropius,Kučera,Němečková,Krátký,Teplík,Krejčí,Vrzala),
(Švarcbek,Kvasnička,Křístek,Průchová,Červeňák), zdrželi se 0
tento protinávrh nebyl přijat

proti

5

4. protinávrh - aby z 1. rozpočtových opatření byla vyjmuta částka 31 tis. Kč na instalaci zabezpečovacího
-

zařízení zbrojnice - pro 7 (Kvasnička,Červeňák,Kučera,Němečková,Krátký,Křístek,Průchová), proti 4
(Švarcbek,Vrzala,Teplík,Antropius), zdrželi se 1 (Krejčí)
tento protinávrh nebyl přijat

Kdo je pro takto sestavená prvá rozpočtová opatření na r. 2008 (navýšení o 150 tis. Kč pro amerického lektora
z neinvestiční rezervy města) - pro 11, zdrželi se 1 (Kvasnička)
O výhledech Města Planá na rok 2009-2011 informovala ing.Ťupová, materiály zastupitelé dostali
k prostudování.
- pro schválení Výhledu města Planá na r. 2009 - 2011 v této podobě (viz příloha) 11, proti 0, zdrželi se 1
(Kvasnička).

ad 6) Dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost jednotlivců i organizací v roce 2008
P. starosta - vycházelo se z dlouhodobého hlediska, někomu se musel příspěvek snížit, protože požadavky byly
970 tis. Kč a k dispozici jsme měli 670 tis. Kč. Připomínky a diskuse k tomuto bodu měli
(Kvasnička,Červeňák,Antropius,Teplík,Vrzala). P. Antropius žádá o přesun mezi položkami u TJ Sokol.
Hlasování:
Neposkytnout dotaci skupině Erion, Kynologickému svazu a Centru pro zdravotně postižené - pro 3
(Kvasnička,Červeňák,Teplík), proti 7 (Antropius,Křístek,Průchová,Kučera,Krátký,Vrzala,Krejčí), zdrželi se 2
(Němečková,Švarcbek) - dotace bude přidělena
Návrh odebrat dotaci 10 tis. Kč sdružení Kotec a přidat ji FK BKV - pro 3 (Teplík,Průchová,Vrzala), proti 4
(Němečková,Krejčí,Křístek,Kučera), zdrželi se 5 (Švarcbek,Krátký,Kvasnička,Červeňák,Antropius) - návrh
nebyl přijat
Hlasování o celém návrhu dotací a darů na rok 2008 - pro 10, proti 0, zdrželi se 2 (Kvasnička,Červeňák)

ad 7) Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelé dostali materiály v předstihu (viz příloha zápisu)

A) Prodej nemovitostí
1) p. Bohuslavě Papajíkové byt č. 651/8 v domě čp. 651 v Jateční ulici v Plané, výše kupní ceny a její splatnost
podle platných zásad o prodeji bytů z majetku Města Planá.
- pro 11, zdržel se 1 (Červeňák)

2) p. Liboru Bandžalovi byt č. 490/3 v domě čp. 490 v Tachovské ulici v Plané, výše kupní ceny a její splatnost
podle platných zásad o prodeji bytů z majetku Města Planá.

P. starosta-p.Hána, který v bytě bydlí, se o prodeji bytu dozvěděl a žádá město Planá o náhradní bydlení. P.
Hána se stará o postiženého syna proto navrhuji byt neprodávat.
Protinávrh - neprodávat byt č. 490/3 - pro 10, zdrželi se 2 (Švarcbek,Krejčí)

3) p. Tomáši Markovi pozemek - p.p.č. 162/1 o výměře 198 m2, a p.p.č. 1860/88, o výměře 71 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena pozemku včetně jednoho stromu činí 31.450 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad
práva do KN.
- pro 11, zdržel se 1 (Švarcbek)

4) p. Monice Švejdové pozemky - p.p.č. 162/3 o výměře 90 m2 a p.p.č. 1860/87 o výměře 26 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena pozemků včetně jednoho stromu činí 14.620 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad
práva do KN.
- pro 11, zdržel se 1 (Švarcbek)

5) p. Dagmar Říhové pozemek - p.p.č. 1718/2 o výměře 612 m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní cena činí 55.080 Kč, je
splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
- pro 11, zdržel se 1 (Švarcbek)

6)………….pozemky - p.p.č. 43 o výměře 704 m2, p.p.č. 44/2 o výměře 305 m2, p.p.č.
45 o výměře 43
m2 a p.p.č. 1231/7 o výměře13 m2 v k.ú. Otín u Plané, kupní cena činí 42.600 Kč, je splatná před podáním
návrhu na vklad práva do KN. Došly 2 žádosti – p.Plochová má zájem o všechny pozemky, manželé Kapolkovi
žádají o p.p.č. 43 a p.p.č.44/2
- pro prodej pozemku žadateli č. 1 J. Plochová Otín - pro 10, zdrželi se 2 (Vrzala,Švarcbek)

7)……………pozemek - p.p.č. 538/69 o výměře 894 m2 v k.ú. Planá u M.L., za nabídnutou kupní cenu………..
splatnou při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
1. žadatel - Karel a Oxana Malých nabízejí 51 tis. Kč
2. žadatel - manželé Kadlecovi nabízejí 502 tis. Kč
- hlasování pro 1. žadatele K.a O. Malých - pro 9, zdrželi se 3 (Kvasnička,Švarcbek,Krátký)

8)…………….pozemek - st.p.č. 48/2 o výměře 130 m2 v k.ú. Zliv nad Mží za nabídnutou kupní cenu ……… splatnou
před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1. žadatel - E. Bultasová nabízí 17 tis. Kč
2. žadatel - Jiří Zetek nabízí 31 tis. Kč

- hlasování pro 2. žadatele p. Zetka - pro 10, zdrželi se 2 (Švarcbek,Kvasnička)

B) Záměr směny nemovitostí

1) záměr směny pozemků Města Planá (poz.p.č. 2127/4 o výměře 2576 m2 a poz.p.č. 2127/5 o výměře 344
m2) za pozemek RNDr. Pavla Popova (část st.p.č. 440/1 o výměře cca 400 m2), všechny v k.ú. Planá u M.L.,
s doplatkem za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 110 Kč/1 m2.
- pro 11, zdržel se 1 (Švarcbek)

C) Záměr prodeje nemovitostí

1) pozemku - p.p.č. 3787, část o výměře cca 50 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- pro 10, zdrželi se 2 (Švarcbek,Průchová)

2) pozemku - st.p.č. 22/2 o výměře 323 m2 v k.ú. Vížka
- pro 11, zdržel se 1 (Švarcbek)
.
3) pozemku - části p.p.č. 311/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
- pro 10, zdržel se 1 (Švarcbek), 1 chybí (Křístek)

4) pozemku - části p.p.č. 514/3 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
- pro 10, 2 chybí (Švarcbek,Kvasnička)

5) pozemků - p.p.č. 115/1 o výměře 1354 m2 a st.p.č. 1148 o výměře 13 m2 v k.ú. Planá u M..L.
- pro 10, 2 chybí (Švarcbek,Kvasnička)

6) pozemku - st.p.č. 809/3 o výměře 54 m2 v k.ú. Planá u M..L.
- pro 10, 2 chybí (Švarcbek,Kvasnička)

7) neschválit prodej pozemku - p.p.č. 792 v k.ú. Planá u M..L.

- pro 10, 2 chybí (Švarcbek,Kvasnička)

D) Změna hranice obce

Na návrh MZ, PÚ Tachov, uzavření dohody s obcí Chodský Újezd o změně hranic obcí Planá a Chodský Újezd,
změnou katastrální hranice mezi k.ú. Planá u M.L. a k.ú. Dolní Jadruž, navrženou MZ PÚ Tachov v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Jadruž, v rozsahu podle předloženého návrhu.
- pro 10, 2 chybí (Švarcbek,Kvasnička)

Rada dále doporučuje podat římskokatolické farnosti v Plané žádost o bezúplatný převod kostelů ve Vysokém
Sedlišti a v Otíně do majetku Města Planá, protože pokud žádáme o dotaci na jejich opravy z „norských fondů“,
musíme je mít v majetku.
- pro 8, proti 3 (Kvasnička,Červeňák,Teplík), zdržel se 1 (Švarcbek)

ad 8) Projednání kontroly Městské policie kontrolním výborem
-

informoval Mgr. Kvasnička, bod doplnil p. starosta, materiály zastupitelé dostali.

Proběhla diskuse - návrh - provozovat v Plané 2 městské strážníky - pro 9, proti 3 (Krejčí,Antropius,Vrzala)

ad 9) Různé, diskuse
Informace o změně odměn za funkce - materiály dostali zastupitelé v předstihu, blíže seznámila tajemnice p.
Mertlová. P. Antropius navrhuje zvýšit odměnu u zastupitelů na nejvyšší částku - 12 pro

Kontrolní řád výborů zastupitelstva - materiály dostali zastupitelé k prostudování.
Mgr. Kvasnička - kdo bude kontrolovat mnou vytvořené záznamy z jednání KV- navrhuje, aby byly zveřejněné
na internetu. Ing.Krejčí, p. Mertlová – zápis KV se předkládá zastupitelům a prezenční listina je dokladem pro
vyplácení odměn.
-

pro schválení kontrolního řádu - 12 pro

Statut fondu Městské památkové zóny v Plané - materiály zastupitelé dostali, doplnila p.Mertlová-je to
formální aktualizace - 12 pro

Zápis z jednání finančního výboru - materiály dostali zastupitelé k dispozici a informoval p. Teplík. Zastupitelé
doporučují, aby se RMP zápisem zabývala a na příštím jednání zastupitele informovala. Zastupitelé berou zápis
z jednání finančního výboru na vědomí - 12 pro.

Odsouhlasení činnosti kontrolního výboru v průběhu roku 2008 - materiály zastupitelé dostali, seznámil Mgr.
Kvasnička. - kdo je pro, aby se kontrolní výbor řídil tímto programem pro r. 2008 - 12 pro

Doplnění členů kontrolního výboru - Mgr. Kvasnička navrhuje doplnit do kontrolního výboru p. Dagmar
Liškovou - pro 4, proti 0, zdrželi se 8
Ing. Vrzala - s paní Liškovou nemáme dobré zkušenosti, navrhuji p. Jiřího Kalaše - pro 8, proti 0, zdrželi se 4
(Křístek,Kvasnička,Červeňák,Krejčí).
Další návrh ing. Bonček - pro 8, proti 4(Teplík, Červeňák,Kvasnička, Švarcbek)
Mgr. Kvasnička navrhuje MUDr. Průchovou - pro 11, zdržel se 1 (Průchová)

P. starosta - v Plané pracuje občanské sdružení ROP (Rozvoj okolí Plané), své aktivity provádějí na letišti
v Kříženci, např. různé motoristické a letecké akce. Letiště má ale spoustu nevýhod, není zde vodovod. přípojka,
hygienické zázemí a pod. OS ROP žádá o dotaci 3 360 tis. Kč z Evropských fondů a zpracovalo na to projekt.
Pokud by bylo město Planá účastníkem projektu, tak by se příspěvek z unie zvýšil až na 95 %. Žádají město o
přistoupení k projektu jako partner, podíl by činil 100 tis. Kč. Jsou zapojeni v projektu MAS (Místní akční
skupina). Bylo by vhodné tuto aktivitu podpořit, podklady jsou zde k nahlédnutí. Pan ing. Novák přijde na příští
ZMP a hlasovat se bude až příště - ZMP bere věc na vědomí - 12 pro.
Tajemnice p. Mertlová - RMP doporučuje vyhovět žádosti A. Fraňkové o povolení splátek dluhu ve výši 9 211 Kč
(náklady soudního řízení) měsíčními splátkami ve výši 300 Kč - pro 8, proti 3, (Vrzala nepřítomen).
Mgr. Němečková dala návrh vrátit se a projednat bod 5 (Rozpočtové opatření 1/2008 a výhled hospodaření
města na období 2009-2011) - pro 11, zdržel se 1 (Krejčí).
Návrh, aby na stranu výdajů přibyla částka 8 550 Kč (9 x 950,-) na provoz nainstalovaného a zakoupeného
zabezpečovacího zařízení pro has. zbrojnici od 1.4.2008 do 31.12.2008 - 12 pro
Mgr. Němečková - pořizují se zbytečně dlouhé zápisy ze zastupitelstva. Proběhla diskuse na toto téma - p.
Mertlová, p. Plešáková, p. Teplík, ing. Krejčí, Mgr. Kvasnička. Rozhodnuto, že RMP na příští ZMP předloží
variantní možnosti pořizování zápisu - pro 12.
P. Teplík - chybí přechod v Sadové ul. k Plusu, dům v Karlíně (bývalá ubytovna) je možné jej opravit nebo
zbourat?
MUDr. Kučera dal návrh RMP, aby se vyjádřila k žádosti o fin. příspěvek p. Lihanové, která je v tíživé finanční a
rodinné situaci spolu s velmi nemocným dítětem. Po diskusi zastupitelé rozhodli poskytnout p. Lihanové dar 5
tis. Kč na stěhování - pro 11, 1 chybí (Kvasnička).

MUDr. Kučera - v Horní ulici v obytné zóně vznikla rovinka, po které se jezdí 100 km rychlostí - ing. Ťupa - tuto
připomínku předal zpracovateli projektu a je to v jednání.
MUDr. Kučera - lávka pro pěší je neosvětlená a mezi Tescem a Abrusem není světlo, ing. Ťupa - lávka je
v majetku ŘSD - diskuse, lávka nepotřebuje osvětlení, je na ní dost vidět a chodník mezi Tescem a Abrusem není
města.
MUDr. Kučera - do kontejnerů na tříděný odpad ve Zlivi se hází veškerý komunální odpad - udělat kontrolu
placení popelnic. Kontejnery na bílé sklo jsou přeplněné.
P. Antropius - vyzvat majitele Medvěda k opravě - p. Ludvíková - majitel již byl vyzván, nereaguje. Mgr.
Kvasnička projevil zájem pomoci při opravě podchodu (vedení pracovníka OPP) a poděkoval ing. Krejčímu za
skvělé vedení dnešního jednání. Ing. Ťupa - oprava podchodu je plánována na letošní rok.

ad 10) Usnesení, závěr
- přečetla p. Mertlová, ZMP bere na vědomí záležitosti, které jsou obsahem Usnesení č. 44 - 12 pro
Ing. Krejčí ukončil 12. ZMP ve 21.30 hodin. Příští zastupitelstvo bude 14.5.2008.

Zapsala M. Plešáková

