Usnesení
z 9.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 24.10.2007
U 33 - ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady města Planá od 8.jednání ZMP.
2. splnění úkolu uloženého U 32- úprava doskočiště na městském stadiónu.
3. souhrnnou informaci o školských zařízeních v Plané k 1.9.2007.
4. informaci o zůstatku účtu 932- nerozdělený hospodářský výsledek hospodářské činnosti: ke
30.9.2007 činí tento zůstatek 710.378,93 Kč.
5. stanovisko člena ZMP p. Teplíka ke zprávě kontrolního výboru ze dne 8.3.2007.

U 34 – ZMP schválilo:
1. navržený program 9.jednání po doplnění bodu „plán kontrolní činnosti finančního výboru“ a
2.
3.

4.
5.

ověřovatele zápisu z 9.jednání p.MUDr. Bartákovou a p.Mgr. Kvasničku.
rozpočtové opatření č. 6/2007, příjmy i výdaje ve výši 91,5 mil. Kč.
dodatečné použití nerozděleného hospodářského výsledku hospodářské činnosti města na
krytí rekonstrukce nebytových prostor v čp. 50 na náměstí Svobody v Plané, která byla
provedena v roce 2006 nákladem nájemce ve výši Kč 366.576.
každoroční převod prostředků ve výši Kč 500.000 z hospodářské činnosti do hlavní činnosti
města z hospodářského výsledku nebo nerozděleného zisku.
v majetkoprávních záležitostech:

5.1. uzavření kupní smlouvy s ÚZSVM na koupi pozemku – p.p.č. 3864 o výměře 139
m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní cena 11.700 Kč.
5.2. nabytí pozemku - p.p. č. 874/4 o výměře 137 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží
bezúplatným převodem od PF ČR.
5.3. odkoupení pozemku – p.p.č. 831/1 o výměře 913 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží od
Státního statku Jeneč, za cenu podle znaleckého posudku.
5.4. nabytí stavby cesty na p.p.č. 1532 v k.ú. Týnec u Plané bezúplatným převodem
od PF-Mze.
5.5. nabytí stavby cesty na p.p.č. 2341 v k.ú. Svahy bezúplatným převodem od PFMze.
6. plán kontrolní činnosti finančního výboru.

U 35 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. manželům Trčálkovým pozemek – p.p.č. 1622/54 o výměře 75 m2 v k.ú. Planá
u M.L., kupní cena pozemků činí 6.750 Kč, je splatná před podáním návrhu na
vklad práva do KN.
1.1.2. TJ Sokol Planá pozemky - p.p.č. 359/2 o výměře 2879 m2, p.p.č. 359/3 o
výměře 218 m2, p.p.č. 359/4 o výměře 349 m2, p.p.č. 359/5 o výměře 509 m2,
p.p.č. 359/6 o výměře 40 m2, p.p.č. 360/6 o výměře 29 m2, p.p.č. 360/9 o
výměře 7 m2, p.p.č. 363/15 o výměře 12 m2, p.p.č. 363/17 o výměře 446 m2,
p.p.č. 363/19 o výměře 146 m2, ost.plochy v k.ú. Planá u M.L., kupní cena
pozemků činí 23.175 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.1.3. manželům Bartákovým a manželům Karpíškovým pozemek – p.p.č. 767 o
výměře 3380 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště, kupní cena pozemků činí 135.200 Kč, je
splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.1.4. vyzvat žadatele o prodej pozemků - p.p.č. 1393 o výměře 711 m2, p.p.č. 1394/2
o výměře 528 m2 a p.p.č. 1394/3 o výměře 815 m2 v k.ú. Planá u M.L.
k předložení nabídky kupní ceny pozemků.

1.1.5. p. Staňkovi pozemky – p.p.č. 251/5 o výměře 6357 m2 a p.p.č. 255 o výměře
899 m2 v k.ú. Otín u Plané, kupní cena pozemků včetně vzrostlých dřevin činí
75.580 Kč, je splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.1.6. manželům Čapkovým pozemek – p.p.č. 538/56 o výměře 859 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena pozemku činí 472.450 Kč, je splatná při podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
1.1.7. manželům Kovářovým dům čp. 44 se st.p.č. 39/1, výměra 386 m2, v k.ú. Planá
u M.L., kupní cena 1.300.000 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad kupní
smlouvy do KN. Město nemá žádné závazky vůči p. Borčovi vyplývající ze
smlouvy o obstarání věci ze dne 13.8.2001 a dodatku ze dne 26.6.2003.
1.1.8. p. Kompánkovi dům čp. 510 se st.p.č. 648 o výměře 211 m2, st.p.č. 1614 o
výměře 77 m2 a p.p.č. 1495/1 o výměře 5.772 m2, v k.ú. Planá u M.L., kupní
cena 1.318.000 Kč je splatná před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do
KN.
1.2. upřesnit své usnesení:
1.2.1. číslo 17.1.9. ze dne 7.3.2007: pozemek-p.p.č. 3934 o výměře 64 m2, k.ú. Planá
u M.L., kupní cena podle zásad činí 7.040 Kč.
1.2.2. číslo 31.1.1.6 ze dne 12.9.2007: dům čp. 47 se st.p.č. 46/1, výměra 533 m2, k.ú.
Planá u M.L., kupní cena činí 2.450.000 Kč.
1.3. vyhlásit záměr prodeje nemovitostí:
1.3.1. pozemku – p.p.č. 2374 o výměře 12 436 m2 v k.ú. Svahy
1.3.2. pozemku – části p.p.č. 1678/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Kříženec s úhradou
ceny vzrostlých stromů.
2. o pojmenování nových ulic v obytné zóně Planá-sever takto: ulice č. 1 Křížová, ulice č.
2 Dolní, ulice č. 3 Horní, ulice č. 4 Větrná.

U 36 – ZMP ukládá:
1. Radě zabývat se možností reorganizace Plánských služeb,s.r.o. Informaci předložit na
11.jednání ZMP.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 9. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 24.10.2007 na Městském úřadu
v Plané
Přítomni : dle prezenční listiny

Omluveni : ----

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala hosty a členy ZMP. Po té předal slovo p.
místostarostovi Slabému, který konstatoval, že 9. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na
dnešním jednání je přítomno v tuto chvíli všech 15 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a
zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.

Navržený program :
1) Zahájení
2) Diskuse občanů
3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
4) Školská zařízení v Plané - souhrnná informace k novému školnímu roku
5) Rozpočtové opatření č. 6/2007
6) Investiční akce - priority pro rok 2008
7) Majetkoprávní záležitosti
8) Různé, diskuse
9) Usnesení, závěr
Pan Teplík žádá o zařazení bodu 7a) Plán činnosti finančního výboru. Za ověřovatele zápisu
z dnešního jednání byli navrženiMUDr. Bartáková a Mgr. Kvasnička. Pro osoby ověřovatelů a
program ZMP doplněný bodem 7a) hlasovalo 15 zastupitelů.
Pan Teplík má připomínku k zápisu z minulého ZMP, kdy u hlasování zda udělit mandát ke kontrolám
finančního a kontrolního výboru, nebyla zapsána jména hlasujících proti a zdržel se hlasování.Mgr.
Kvasnička trvá na doplnění jmen, občané města by měli vědět kdo nemá zájem o potvrzení či
vyvrácení poznatků rozkrádání majetku. Zapisovatelka Plešáková-tato hlasování proběhla na konci
jednání a jména jsem nestihla napsat, proto je dopíši dodatečně s vaším souhlasem. Zastupitelé
doplnili hlasování v oběžníku, který je přílohou 8. zápisu ZMP.
ad 2) Diskuse občanů

Paní Křížová z Ovčína se ohradila proti článku p. starosty, který vyšel v Tachovském deníku ohledně
cesty v Ovčínech. Cesta je špatně opravená, nedá se zde jezdit, museli si ji vlastními silami opravit,
Město zbytečně vynaložilo prostředky na opravu. Pan starosta - žádný článek jsem do Tachovského
deníku o tomto nedával. Na otázku kolik stála oprava cesty, odpověděl místostarosta a opravil své
předchozí sdělení - oprava stála 67 tis. Kč. P. Antropius - novináři píší do novin nepravdy, např. že
v Plané máme bowling - což bylo také psáno nedávno v TD.
Paní Biroščáková - vedle našeho pozemku je skládka zahradního odpadu, pozemek je
v katastrofálním stavu - místostarosta o tomto stavu nic neví.
Paní Vršková - počítá Město s nějakou rekonstrukcí, zbudováním nových dětských hřišť v Plané?
Hřiště pro malé děti chybí, nejsou zde prolézačky, houpačky, skluzavky. Postará se Město o údržbu
zahrad ve školkách, které jsou zanedbané?
P. místostarosta - dostali jsme nabídku jedné firmy, která by byla schopná podílet se na vybudování a
financování takovéhoto zařízení, podmiňuje to tím, že na to bude vypracovaná proj. dokumentace
což jsme v minulosti nedělali (vždy se nakoupilo zařízení a sami jsme provedli osazení). Na dětská
hřiště se velice zpřísnily normy. Naše představy do budoucna - ve Smetanově i v Havlíčkově ulici
vybudovat zahradu, která by za nějakých podmínek mohla být přístupná veřejnosti, oplocení je
jednou z podmínek a dohled je nutný. V současné době toto nemůžeme zrealizovat - stálo by to
nemalé finanční prostředky.
Paní Kvasničková - dětí přibývá a to, co bylo zbudováno v minulosti, již je zničeno, a byla by
ráda,kdyby město počítalo výhledově s nějakou dotací.
MUDr. Průchová - má pocit, že v úvodu jednání nebylo občankám konkrétně odpovězeno - skládka a
cesta v Ovčíně.
P. místostarosta - dětská hřiště, která by byla pod dohledem, jsou vytipována-zahrada v MŠ
Smetanova a Havlíčkova, koupaliště.
Paní Vršková - ohraničená hřiště by se měla udělat i na Bohušově ulici, aby sem nemohli psi. P.
místostarosta - umíme hřiště oplotit proti psům, ale ne proti vandalům, protože když objekt
zamkneme, tak se sem maminky nedostanou. Tento problém je o větší strategii, kterou jsme se zatím
nezabývali.
P. Vršková - ví, že dětská hřiště stojí statisíce, ale mohli bychom mít třeba menší vánoční výzdobu a
zbylé peníze dát na hřiště. Počítá Město s tím, že v r. 2008 zbuduje ve školkách hřiště, která budou
sloužit dopoledne dětem v MŠ a odpoledne maminkám s dětmi?
P. místostarosta - návrh rozpočtu se bude připravovat v listopadu a tam s touto připomínkou snad
zastupitelé budou počítat. P. starosta - snažili jsme se i v minulých letech vybudovat ve městě celou
řadu dětských hřišť. Dalo se do zařízení dost peněz a neustále jsme je opravovali. V řadě případů děti
rušily dospělé a ti nám zařízení z hřišť odnášeli. Proto jediná možnost je vybudovat pořádná hřiště ve
školkách, kde je plot a nějaký dohled.

Paní Kvasničková - nepořádek na náměstí a vandalismus trvá, státní policie do ulic vůbec nechodí,
myslí si, že by se měla posílit městská policie, kamerový systém není dobrý, vandalové by se měli
vyfotit a trestat (pokuty).
Mgr. Němečková - i když budou spolu dva strážníci, tak vandalové zrovna nic neprovedou, vyvedou
něco, až tam nebudou - takže fotoaparátem se nic nevyfotí, kdežto kamera vše zachytí.
P. Borč - bylo by možné pozvat velitele Policie ČR z Tachova? P. místostarosta - v lednu.
P. Červinková žádá zastupitelstvo o finanční spoluúčast na úpravách okolí budovy, kterou
rekonstruuje ve Smetanově ulici. P. místostarosta - posoudíme a rozhodneme zda dát do plánu na r.
2008.
ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
-

informovala tajemnice p. Mertlová, p. starosta bod doplnil:

- nemocnici zřejmě získá spol. s.r.o. FFUS, která složila 5 mil. Kč a do 60 dnů by měla doplatit
zbývajících 35 mil. Kč
- zve zastupitele na slavnostní otevření lávky a spuštění obchvatu Nádražní ul. dne 9.11.07 v 9.00
hod.
- ing. Komora podal žalobu na Město za neoprávněný prodej Jatek Planá panu Brejchovi, majiteli
Jatek Blovic. Okresní soud žalobu neuznal a p. Komorovi zadal uhradit městu náklady řízení 28 tis. Kč
a p. Brejchovi 25 tis. Kč, ale p. Komora se odvolal ke krajskému soudu.
- 28.10.2007 proběhne v kině oslava vzniku ČR, zazní koncert J. Meixnerové, promítat se budou
dobové filmy a oslavy ukončí ohňostroj
- 23.10.2007 bylo vyhodnoceno a odměněno 43 účastníků IV. ročníku Plánského desetiboje, celkem
soutěžilo 158 sportovců
Dr. Průchová- jakou nabídku učinil Městu sochař Bokr?
P. starosta - p. Bokr nabídl městu zhotovit sochu generála Pattona asi za 30 tis. Kč. RMP toto vzala na
vědomí, zatím se s dalším pomníkem v Plané nepočítá.
Dr. Průchová - co je to pult centrální ochrany ?
P. starosta - firma Manag chce ve městě vytvořit možnost připojit se na centrální pult ochrany, na
který se mohou připojit například naše kostely, objekty by byly hlídány 24 hodin denně a zásah je
zabezpečen do několika minut.
Mgr. Kvasnička - proč firma Manag, bude se město připojovat?
P. starosta - firma Manag se rozhodla tuto činnost ve městě zajišťovat a koupila pult centrální
ochrany a bude dávat nabídky jednotlivým zařízením. Zatím ze strany Managu nebyla městu
poskytnuta nabídka.

Dr. Bartáková - jakmile se otevře obchvat, všechny kamiony budou jezdit přes Planou a od nádraží i
od Plusu se budou tvořit kolony aut.
P. starosta - toto řeší ředitelství sil. a dálnic, budeme na ně vyvíjet tlak, zřejmě se sem budou muset
dát nějaké semafory.
Dr. Průchová - kdo bude rozhodovat o tom, až přijde firma Manag s nabídkou centrálního pultu? P.
místostarosta - zřejmě ZMP, protože se budou muset uvolnit fin. prostředky.
ad 4) Školská zařízení v Plané - souhrnná informace k novému školnímu roku
P. Teplík - kolik je učitelů ve zvláštní škole - tajemnice p. Mertlová - stal se překlep, správně je 8
učitelů.
P. Kokaislová - v Domě dětí a mládeže v Plané je jedna pronajatá místnost realitní kanceláři, tuto
místnost nevyužívají-pouze okna, která vedou do ulice na své propagační letáky, není to žádná pěkná
výzdoba. Tuto místnost by mohl využívat DDM. Žádáme ZMP, aby toto zvážilo. DDM slouží oběma
školám, letos bude slavit 20. výročí a dlouho se sem neinvestovaly žádné finanční prostředky, je to
sbírka toho, co kde bylo odloženo, záleží na prostředí, v kterém se děti pohybují.
P. Čepelák - sportovní hala se nedá vytopit, situace se řeší již 2 měsíce, řeší se vše narychlo a stále nic
nefunguje, ředitelka věnuje hale spoustu času a výsledek se nedostavuje.
P. starosta - je zde udělaná regulace, která má docilovat toho, aby do haly vstupovala voda
minimálně 80 ° teplá. Kotle mají dostatečný výkon, aby utáhly i halu, izolace je podle norem, dokonce
ji máme zdvojenou. V současné době ještě není udělána regulace, kdy se teplota bude řídit přímo
v hale a ne z ředitelny.
Mgr. Němečková - kdo objednává firmy na opravy v hale - p. místostarosta - Město.
P. Kokaislová - domnívá se, že ředitelce nenáleží starost o halu
P. Kolesa - na ZŠ proběhla inspekce, která dopadla výborně, je to zásluha všech kantorů.
V DDM se za rok vystřídaly 4 tisíce dětí, s firmou Tenza nepodepíše smlouvu na 10 let, co je pravdy na
tom, že se uvažuje o spojení obou škol. V závěru poděkoval p. Kolesa zastupitelům za spolupráci. P.
místostarosta - faktem je, že ZŠ Na Valech má na 1. stupni pouze 1 třídu v každém ročníku, za mou
osobu je slučování až na posledním místě.
Dr. Průchová - proč musí ředitelé škol sestavovat zprávu na základě dotazníků a ubezpečila ředitele
škol, že o slučování slyšela poprvé dnes.
P. místostarosta - z šesti školních zařízení se přeci musí nějak sjednotit objektivní zprávy.
P. Kokaislová - asi zde došlo k nějakému nedorozumění, nebylo námi řečeno, že jsme byli nuceni
takto zprávu zpracovat, dotazník ale považujeme za osnovu.
P. Kokaislová - vznikne po dnešním jednání nějaká reakce na DDM?
P. místostarosta - oslovíme nájemce, kteří zde jsou a určitě budeme chtít po p. Vivodíkové zpracovat
nějaký záměr využití. RMP se tím bude zabývat a připraví podklady ZMP.

Mgr. Němečková - navrhuje, aby se do investičních akcí zařadil bod E7, pod kterým bude DDM.
ad 5) Rozpočtové opatření č. 6/2007
-

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

P. Teplík - v čem je podstata snížení prostředků na platy u pečovatelské služby- vysvětlila ing. Ťupová
- pro rozpočtová opatření hlasovalo 10, zdrželi se 5 (Švarcbek, Kvasnička, Červeňák, Sádlíková,
Průchová)
ad 6) Návrh investičních akcí
Na minulém jednání ZMP rozdal p. starosta zastupitelům materiál Návrh investičních akcí a žádal o
označení nejpotřebnějších akcí. Žádá zastupitele o odevzdání materiálu týden před příštím jednáním
ZMP.
ad 7) Majetkoprávní záležitosti

A/ prodej nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 1622/54, orná půda o výměře 75 m2, v k.ú. Planá u M.L., pozemek v Nádražní
ulici, navazuje na nemovitosti žadatelů, záměr prodeje schválen 12.9.2007, záměr prodeje zveřejněn
8.10.2007, kupní cena pozemků podle zásad činí 6.750 Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu
na vklad práva do KN, žadatel : manželé Trčálkovi - pro 14, zdržel se 1 (Švarcbek)
2/ Pozemky, p.p.č. 359/2 o výměře 2879 m2, p.p.č. 359/3 o výměře 218 m2, p.p.č. 359/4 o
výměře 349 m2, p.p.č. 359/5 o výměře 509 m2, p.p.č. 359/6 o výměře 40 m2, p.p.č. 360/6 o
výměře 29 m2, p.p.č. 360/9 o výměře 7 m2, p.p.č. 363/15 o výměře 12 m2, p.p.č. 363/17 o
výměře 446 m2, p.p.č. 363/19 o výměře 146 m2, ost.plochy v k.ú. Planá u M.L, pozemky v Revoluční
ulici jsou v areálu tenisových kurtů TJ Sokol Planá, záměr prodeje schválen 12.9.2007, záměr prodeje
zveřejněn 8.10.2007, kupní cena pozemků podle usnesení ZMP čj. 31.1.3.10 ze dne 12.9.07 činí
23.175 Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : TJ Sokol
Planá. - pro 13, zdrželi se 2 (Švarcbek, Teplík)
3/ Pozemek, p.p.č. 767, ostatní plocha o výměře 3380 v k.ú. Vysoké Sedliště, pozemek v intravilánu
části obce, vedený jako sportoviště, záměr prodeje schválen 12.9.2007, záměr prodeje zveřejněn
8.10.2007, kupní cena pozemků podle zásad činí 135.200 Kč, splatnost kupní ceny před podáním
návrhu na vklad práva do KN, žadatelé : manželé Bartákovi a Karpíškovi- pro 10, zdrželi se 5 (Slabý,
Švarcbek,Bartáková, Kvasnička,Červeňák)
4/ Pozemky, p.p.č. 1393, ost.pl. o výměře 711 m2, p.p.č. 1394/2, orná půda o výměře 528 m2
a p.p.č. 1394/3, orná půda o výměře 815 m2, v k.ú. Planá u M.L, pozemky mimo intravilán města,
záměr prodeje schválen 12.9.2007, záměr prodeje zveřejněn 8.10.2007, kupní cena pozemků včetně
vzrostlých dřevin (6.321,- Kč) činí ..............Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad
práva do KN, žadatel : p. Řepa

- pro
6,
proti
1
se Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Sádlíková,Krejčí,Krátký,Křístek,Antropius)

(Teplík),zdrželi

P. Teplík - navrhuje 5 Kč/m2 - pro 7, proti 1 (Průchová), zdrželi se (Bartáková, Křístek,
Švarcbek,Kvasnička,Sádlíková,Červeňák,Krátký). Tento bod nebyl schválen, vyzveme žadatele, aby
nabídl cenu - pro 11, zdrželi se 4 (Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Sádlíková)
5/ Pozemky, p.p.č. 251/5, ost.plocha o výměře 6357 m2 a p.p.č. 255, vodní plocha o výměře
899 m2, v k.ú. Otín u Plané, pozemky mimo intravilán části obce, navazují na nemovitost, kterou již
žadatel kupuje,záměr prodeje schválen 12.9.2007, záměr prodeje zveřejněn 8.10.2007, kupní cena
pozemků včetně vzrostlých dřevin (39.300,- Kč) ............ Kč, splatnost kupní ceny před podáním
návrhu na vklad práva do KN, žadatel : p. Staněk.
Ing. Křístek dal návrh 5 Kč/m2 - pro 11, zdrželi se 4 (Švarcbek, Teplík, Kvasnička, Sádlíková)
6/ Pozemek, p.p.č. 538/56 o výměře 859 m2 v k.ú. Planá u M.L.,pozemek v zóně IBV Planá – sever,
určený pro výstavbu rodinného domu, záměr prodeje schválen, podmínky prodeje, kupní cena a její
splatnost stanoveny usnes. ZMP č. 75/5 ze dne 9.3.2005 a č. 80/2.8 ze dne 20.4.2005, záměr prodeje
zveřejněn 28.11.2005, kupní cena pozemku činí 472.450 Kč, splatnost kupní ceny pozemku při
podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žadatel : manželé Čapkovi - pro 14, zdržel se 1
(Švarcbek)
7/ Dům čp. 44 se st.p.č. 39/1, výměra 386 m2, k.ú. Planá u M.L., bytový dům na náměstí Svobody, s
pěti byty, záměr prodeje schválen 31.1.2007, záměr prodeje zveřejněn 6.2.2007, cena zjištěná
znaleckým posudkem činí 1.395.774 Kč, kupní cena stanovená ZMP dne 16.5.07 pro prodej domu
Janu Borčovi, je 1.300.000 Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do
KN, žadatel : manželé Kovářovi, za nabídnutou kupní cenu 1.300.000 Kč, RMP na základě posouzení
smlouvy o obstarání věci uzavřené s Václavem Borčem dne 13.8.2001 a jejího dodatku ze dne
26.6.2003 konstatuje, že Město Planá nemá žádné závazky vůči němu a doporučuje ZMP vyhovět
žádosti manželů Kovářových o prodej domu čp. 44. -pro 12, proti 1 (Kvasnička), zdrželi se 2
(Švarcbek,Sádlíková)
8/ Dům čp. 510 se st.p.č. 648, výměra 211 m2, st.p.č. 1614, výměra 77 m2 a p.p.č. 1495/1, zahrada,
výměra 5772 m2 v k.ú. Planá u M.L., rodinný dům v Nádražní ulici s přilehlými pozemky, záměr
prodeje schválen 8.9.2004, záměr prodeje zveřejněn 28.2.2005, cena zjištěná znaleckým posudkem
činí 1.317.750 Kč, dne 30.1.2006 uzavřena smlouva o zprostředkování prodeje domu s realitní
kanceláří REELA Tachov za kupní cenu 1.318.000 Kč, vyjednávací cena podle smlouvy o
zprostředkování prodeje činí 1.318.000 Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad kupní
smlouvy do KN, kupující : p. Kompánek, za kupní cenu 1.318.000 Kč. Diskuse: p. Červeňák, proč je
dům tak drahý, vysvětleno, že velkou cenu má i rozsáhlý pozemek.
- pro 12, zdrželi se 3 (Švarcbek,Kvasnička,Červeňák)
9/ Upřesnění usnesení č. 17.1.9 ze dne 7.3.2007, pozemek, p.p.č. 3934 o výměře 64 m2, k.ú. Planá u
M.L., kupní cena podle zásad činí 7.040 Kč.

10/ Upřesnění usnesení č. č. 31.1.1.6 ze dne 12.9.2007, dům čp. 47 se st.p.č. 46/1, výměra 533 m2,
k.ú. Planá u M.L., kupní cena činí 2.450.000 Kč.
- hlasování pro oba body A9 a A10 současně - pro 13, zdrželi se 2 (Kvasnička,Švarcbek)

B/ záměr prodeje nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 2374, travní porost o výměře 12436 m2 v k.ú. Svahy, pozemek mimo intravilán
části obce, navazuje na zemědělský pozemek žadatele, RMP doporučuje ZMP schválit záměr
prodeje - pro 12, zdrželi se 3 (Švarcbek,Červeňák,Kvasnička)
2/ Pozemek, část p.p.č. 1678/1 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Kříženec, pozemek v intravilánu části
obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje, s úhradou ceny vzrostlých porostů podle
zásad. - pro 11, zdrželi se 4 (Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Sádlíková)

C/ nabytí nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 3864, ostatní plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek je součástí
místní komunikace která je ve vlastnictví Města Planá, RMP doporučuje ZMP schválit kupní smlouvu
na odkoupení od ÚZSVM za kupní cenu 11.700 Kč.
- pro 14, zdržel se 1 (Švarcbek)

2/ Pozemek, p.p.č. 874/4, ost.plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek je součást
místní komunikace, která je ve vlastnictví Města Planá, RMP doporučuje ZMP schválit bezúplatný
převod pozemku od PF ČR.
- pro 13, zdržel se 1 (Švarcbek), p. Sádlíková momentálně nepřítomna
3/ Pozemek, p.p.č. 831/1, ost. plocha o výměře 913 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek je bývalá
komunikace mezi pozemky Města Planá, RMP doporučuje ZMP schválit odkoupení pozemku od
St.statku Jeneč, za cenu podle znaleckého posudku.
- pro 11, zdrželi se 3 (Švarcbek,Teplík,Červeňák), p. Sádlíková nepřítomna
4/ Stavba cesty na p.p.č. 1532 v k.ú. Týnec u Plané, který je ve vlastnictví Města Planá, stavbu
realizuje MZ – PÚ Tachov, na základě schválených pozemkových úprav, RMP doporučuje ZMP schválit
bezúplatný převod stavby cesty.
5/ Stavba cesty na p.p.č. 2341 v k.ú. Svahy, který je ve vlastnictví Města Planá, stavbu realizuje MZ –
PÚ Tachov, na základě schválených pozemkových úprav, RMP doporučuje ZMP schválit bezúplatný
převod stavby cesty.
- pro oba body C4 a C5 se hlasovalo současně - pro 14, zdržel se (Švarcbek)
P. místostarosta vyhlásil na 10 minut přestávku.
ad 7)a) Plán činnosti finančního výboru
P. Teplík - na posledním setkání finančního výboru se diskutovalo o rezignaci členů, ale rozhodli jsme
se, že znovu předložíme ZMP plán práce. Zamýšlíme udělat kontrolu v MKS, knihovně, koupališti a

v kině. Pokud máme jako finanční výbor dávat doporučení v rámci rozpočtu, tak bez informací
z provedené kontroly nemůžeme říci, zda je částka opodstatněná. Po každé kontrole bychom podali
zprávu zastupitelstvu.
- pro návrh plánu práce fin. výboru - 13 pro, zdrželi se 2 (Slabý, Vrzala)
ad 8) Různé, diskuse
P. Kvasnička si připravil prezentaci domu č.p. 44, na základě žádosti nájemníků. Na promítacím
zařízení ukázal zdevastovaný byt po p. Mátém, mezi střechami domů - skládka odpadu, v půdním
prostoru přespávají bezdomovci, ve dvoře a v kůlnách u domu je skládka odpadu, odhadem tak na 2
kontejnery. Jak dlouho není z bytu placeno nájemné?
Ing. Veselý - p. Máté dostal před rokem a půl výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájemného, po
odchodu manželky pak platil střídavě, byt byl násilně otevřen s tím, že okny zatékalo po severním
lijáku do sousedního bytu. Byt jsme opatřili petlicí, zámkem, zapečetili ho a udělali zápis. Byt byl opět
násilně otevřen p. Mátém když se vrátil z léčebny. Byl vyzván k vyklizení bytu a nepořádku v kůlnách.
P. Máté se odvolal ke krajskému soudu proti vyklizení bytu.
Je takových bytů ve správě města více a kdo je za tento stav zodpovědný. Ing. Veselý - v takto
špatném stavu není žádný byt a za tento stav je zodpovědný p. Máté.
P. Krátký - co p. Kvasnička sleduje těmito otázkami, ing. Veselý je zde jako před inkvizicí.
Mgr. Kvasnička – jsem odpovědný svým voličům a jeden z mých voličů mě požádal o pomoc, takže já
tak činím a jednám nápravu.
Mgr. Němečková - kdyby byl zamčený hlavní vchod i zadní dveře domu, jako je to ve všech ostatních
domech, byl by problém vyřešen.
P. Borč - p. Máté rozdal klíče od vchodu všem svým kamarádům bezdomovcům, vysadil vrata z pantů,
rozkopal zadní vchod (toto se řešilo i na komisi pro přestupky).
Ing. Krejčí - podporuje připomínku pana Krátkého, toto je věc k řešení služeb města Planá a policie,
zastupitelstvo rozhodlo dům prodat a více nevyřeší.
Dále měl Mgr. Kvasnička připravenou fotodokumentaci a otázky ohledně podchodu v Mezibranské
ulici. P. starosta - o podchodu mluvil na minulém ZMP ing. Ťupa, doufá, že se příští rok s podchodem
už bude něco dít.
Mgr. Kvasnička - ve zvláštní škole, v prostorách, které nepatří městu, provádějí zednické a natěračské
práce pracovníci veřejně prospěšných prací (VPP), údajně provádějí práce pro skupinu Erion. P.
starosta - pracovníci VPP vykonávají různé práce po městě, nejen na městském majetku, ale prostě
ve městě, kde je to třeba a když prší,pracují zrovna zde. Erion si tyto práce financuje sám. Mgr.
Kvasnička žádá starostu, aby mu dal odpověď na jeho otázku písemně. Dále promítl materiál, který
ing. Ťupová předložila RMP v únoru a chce vědět, jak bylo ze strany radních na tento dokument
reagováno a zda jí byla dána písemná odpověď (poskytování paušální částky 612 tis. Plánským
službám). Dr. Bartáková - konkrétně ne.

P. místostarosta - na toto téma proběhla pracovní schůzka, kde jsme si vyjasnili, že činnosti nad
rámec smluvního vztahu s P.S. s.r.o. se přestanou vykonávat a budeme se striktně držet smluvního
vztahu. Tato schůzka nebyla písemně zaznamenána, možná ale byla zaznamenána v zápise z pracovní
porady. Mgr. Kvasnička trvá na závěrech kontrolní komise, že Město hospodaří špatně. P.
místostarosta - dokud nebudeme mít pasporty a nebudeme vědět, co a za kolik chceme dělat a
dokud nebude trestní řízení rozhodnuto, nehodlá zasahovat do působnosti smluvního vztahu, který je
v této věci dán. Mgr. Kvasnička chce vědět, kdo je konkrétně zodpovědný za tento stav?
P. Antropius ocitoval čl. 14 platné smlouvy o dílo. Vše je řečeno v této smlouvě o dílo a zatím jsme
jinou smlouvu neudělali, takže se jí řídíme. Je divné, že se na to ptá zrovna Mgr. Kvasnička, protože
na červnovém zasedání byl úkol pro kontrolní výbor - zkontrolovat smluvní vztahy. Pro Mgr.
Němečkovou je tento problém dávno uzavřená záležitost, smlouva stále platí, tak se podle ní řídíme.
Mgr. Kvasnička – Plánské služby předpokládaly v r. 2006 ztrátu ve výši 690 tis. Kč a dosáhly zisku 840
tis. Kč - proč se původně plánovala ztráta a pak se z ní stal zisk? Ing. Veselý - materiály k tomuto nemá
s sebou, může je dát k dispozici dodatečně.
- jak byla řešena situace neoprávněného čerpání částky 366 tis. Kč na rekonstrukci domu čp. 50
(zlatnictví). - odpověděl místostarosta a ing. Veselý.
- jak byla řešena situace zkreslování výkazů účetnictví a porušování zásad účetnictví Plánskými
službami - p. místostarosta - na pracovní schůzce s P.S. jsme se dohodli, že vydáme pokyny pro P.S.,
kde bude jasně napsáno jak mají provádět účetní operace tak, aby nedocházelo ke zkreslování
výsledků.
P. Teplík předložil ZMP písemný materiál, který se zabývá doporučením finanční komise o oddělení
Technických služeb od Plánských služeb - materiály budou přiloženy k zápisu.
Dr. Průchová - my zastupitelé jsme zodpovědní za to, jak je město řízeno. Nelíbí se jí, že si obě
politické strany neumí více naslouchat, projevuje se to při hlasování, kdy cokoliv ODS navrhne nebo
doporučí, je opozice vždy proti.
P. Antropius - než bude nová Smlouva, bylo by dobré řešit stav dodatkem. Žádá, aby prozatímní
Smlouva P.S. byla přiložena k dnešnímu jednání a zastupitelé ji měli k dispozici.
Ing. Krejčí a místostarosta dali návrh uložit RMP zabývat se posouzením reorganizace P.S. a předložit
průběžnou informaci na lednovém jednání ZMP - pro 14, proti 1 (Švarcbek).
P. místostarosta předložil zastupitelům písemný materiál Rekonstrukce NP čp. 50 a žádá zastupitele o
schválení návrhů usnesení: a) Dodatečné použití nerozděleného hospodářského výsledku hosp. čin.
města na krytí rekonstrukce NP čp. 50 na nám. Svobody, která byla provedena v r. 2006 nákladem
nájemce ve výši 366 576 Kč.
b) Každoroční převod prostředků ve výši 500 000 Kč z hospodářské do hlavní činnosti města z hosp.
výsledku nebo nerozděleného zisku. - pro 11, zdrželi se 4 (Průchová, Švarcbek, Kvasnička,Červeňák)
P. tajemnice Mertlová přečetla názvy ulic, které byly občany nejvíce navrhovány a zastupitelé o nich
hlasovali, vítězný název musel získat alespoň 8 hlasů pro, domluveno, že hlasy proti a zdrželi se se
nebudou zjišťovat:

ulice č. 1 - Křížová - 8 hlasů pro, ulice č. 2 - Dolní
ulice č. 3 - Horní

- 8 hlasů pro

- 11 hlasů pro, ulice č. 4 - Větrná - 10 hlasů pro

P. místostarosta - správce stadionu p. Veselý nechal udělat revizní zprávu na stadionu, z níž
vyplynulo, že je třeba na doskočišti dosypat písek, jinak je bez závad. Kromě toho má rozběhová
dráha poškozený povrch (podloží je propadlé) - což ve zprávě nebylo. Firma, která by opravu
provedla, předložila rozpočet 40 tis. Kč bez daně - je to hodně. Opravu na hřišti již jednou dělala firma
Vodoservis, domluvíme s nimi i opravu rozběhové dráhy. Opravu doskočiště si provedeme sami.
P. Antropius - Plané patří areál bývalého autoparku nad Křížencem, kterému se říká Homole - dala by
se tam zřídit nádherná vyhlídka za malé peníze, je vzdálená 3 km od Plané, v minulosti zde byla
povolena výstavba větrné elektrárny. V první fázi by stačilo vyřezat zde křoví. Je zde krásný kruhový
výhled na Šumavu, Český les, Slavkovský les.
P. Antropius dal ZMP k dispozici časopis Zpravodaj Český Západ, kde je příloha Priority a opatření
aktualizované integrované rozvojové strategie MAS pro období 2007-2013 - měli bychom zažádat o
prostředky z evropských fondů.
P. Teplík - co je s bývalou večerkou v domě naproti DPS - ing. Veselý - prostor má pronajatý nájemce
na 10 let a zatím nájem platí.
P. Teplík - orientační tabule v městě ukazují jiné směry než ve skutečnosti, často se lidé ptají na
zámek, ale ten není přístupný, proto by bylo lepší tuto směrovku sundat. Bylo by dobré zabezpečit
směrovky tak, aby s nimi nemohli vandalové otáčet. Dále slyšel, že mají ve městě přibýt další herny,
je možné tento nárůst heren nějak omezit? P. starosta - připravuje se nový zákon o hernách. P.
Mertlová - vyhláškou lze vymezit pouze vzdálenost od určitých objektů např. školy, zdrav. zařízení a
pak lze zakázat určité činnosti v určitém čase.
ad 9) Usnesení, závěr
- přečetla tajemnice p. Mertlová.
- pro vzít usnesení na vědomí hlasovalo 15 zastupitelů
P. místostarosta poděkoval za účast a ukončil jednání ve 21.05 hodin.
Zapsala Marie Plešáková

