Usnesení
ze 7.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 27.6.2007
U 26 – ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady od 6.jednání.
2. splnění U č. 25 ze dne 16.5.2007. Návrh FV na restrukturalizaci Plánských služeb, s.r.o., a
stanovisko místostarosty k tomuto návrhu budou zařazeny do programu 8.jednání ZMP.
3. informaci zástupce Biskupství plzeňského o stavu církevního majetku v regionu, péči o něj a
plánech na záchranu.
4. výroční zprávu o městské honitbě za rok 2006.
5. sdělení předsedy finančního výboru p. Kvasničky o podání trestního oznámení na neznámého
pachatele na základě zjištění z prováděné kontroly.
6. připomínky p. Teplíka (cesta do Karoliny Doliny, chodníky Bohušova, díra v opěrné zdi
v Tachovské ulici).
7. informaci p.Antropiuse z jednání Místní akční skupiny Český Západ.

U 27 – ZMP schválilo:
1. program 7.jednání a ověřovatele zápisu p. Ladislava Červeňáka a p.ing. Miroslava Křístka.
2. závěrečný účet Města Planá za rok 2006 včetně finančního vypořádání s výrokem „souhlas
s celoročním hospodařením Města Planá bez výhrad“.
3. čtvrtá rozpočtová opatření 2007, příjmy i výdaje ve výši 97,7 mil. Kč.
4. pořízení nového územního plánu pro celé území Města Planá prostřednictvím úřadu
územního plánování- MěÚ Tachov a pověřuje starostu zastupováním města na jednáních
s tím souvisejících.
5. výzvu Vodárenskému sdružení obcí Halže ukončit stávající působení ve Vodárenském
sdružení obcí Západních Čech a ujmout se aktivní správy majetku.
6. složení redakční rady Plánského měsíčníku – p. Michaela Mertlová, p. Zuzana Kokaislová, p.
Jiří Kalaš, p. Lenka Vivodíková, p. Josef Holek.
7. majetkoprávní záležitosti:

7.1.podání žádosti k PF ČR o vyhotovení privatizačního projektu na převod pozemků
p.p.č. 3782/1 a p.p.č. 3782/2 v k.ú. Planá u M.L., s tím, že podání žádosti není
závazkem k převzetí pozemku.
7.2.opravu kupní ceny pozemků od Státního statku Jeneč, s.p., podle usnesení č. 19.4
z 11.4.2007, kupní cena pozemků podle kupní smlouvy je 11.754 Kč místo částky
11.574 Kč chybně uvedené v původní informaci prodávajícího.
U 28 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. p. Stecovi byt č. 8 v domě čp. 518 v Nádražní ulici za kupní cenu 206.370 Kč
dle znaleckého posudku, splatnou takto: 100.000 Kč při podpisu kupní smlouvy,
zůstatek do 31.12.2007.
1.1.2. manželům Kubálkovým pozemek - p.p.č. 538/59 o výměře 853 m2 v k.ú. Planá
u M.L., kupní cena 469.150 Kč, splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
1.1.3. Českému rybářskému svazu, MO Planá pozemky - p.p.č. 1867/3 o výměře 280
m2 v k.ú. Planá u M.L. a p.p.č. 1149/2 o výměře 101 m2 v k.ú. Otín u Plané,
kupní cena 1.905 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.1.4. p. Meclovi pozemek - p.p.č. 467/2 o výměře 1183 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží,
kupní cena pozemků činí 4.732 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva
do KN.

1.2. nevyhovět žádosti p. Jana Borče o přezkoumání rozhodnutí a změnu usnesení č.
24.1.4 ze dne 16.5.2007 o prodeji pozemku – st.p.č. 41/3 v k.ú. Planá manželům
Jindrákovým a návrhu žadatele na zrušení usnesení a ponechání pozemku ve
vlastnictví města Planá s tím, že existence kůlen na p.p.č 41/3, které jsou součástí
bytů v čp. 44, bude řešena změnou nájemních smluv s nájemci bytů v čp. 44,
případně zřízením věcného břemene ve smyslu usnesení č. 24.1.4, a poměrná část
znaleckého posudku č. 1632-066/2007 ve výši 1.200 Kč bude vzata jako náklady
spojené s převodem st.p.č. 41/3. Nedojde-li před podpisem kupní smlouvy
k dohodě všech zúčastněných stran, bude věc vrácena k projednání na 8.ZMP.
1.3. nabídky na koupi domu čp. 47 se st.p.č. 46/1 v k.ú. Planá u M.L. vzešlé
z obálkové metody podle U č.17.1.8 ze dne 7.3.2007 nebudou již akceptovány.
Záměr prodeje zůstává v platnosti. Bude-li více zájemců o koupi, vyhlásí se
soutěž s povinností zájemců složit kauci.
1.4. vyhlásit záměr prodeje nemovitostí:
1.4.1. pozemků - p.p.č. 291 o výměře 342 m2, p.p.č. 292/2 o výměře 623 m2 a 292/3 o
výměře 301 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
1.4.2. domu čp. 360, se st.p.č. 624 o výměře 435 a poz.p.č. 2872/3 o výměře 295 m2
v k.ú. Planá u M.L.
1.5. vyhlásit záměr směny pozemků - pozemky města Planá, st.p.č. 23 o výměře 54
m2, p.p.č. 550/2 o výměře 28 m2 a p.p.č. 550/1- část o výměře cca 200 m2 za
pozemky - st.p.č. 8/2 o výměře 48 m2 a p.p.č. 550/13 o výměře 142 m2 ve
vlastnictví p.Viktory, všechny v k.ú. Vížka, s doplatkem za rozdíl výměr
směňovaných pozemků. Zároveň revokuje usnesení č. 115.1.2 z 11.10.2006.
2. pověřit v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších
předpisů, p. Mgr. Martinu Němečkovou jako dalšího člena zastupitelstva města k přijímání
prohlášení o uzavření manželství a dále konáním dalších občanských obřadů.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
ze 7. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 27.6.2007 na Městském úřadu v Plané

Přítomni : 14 zastupitelů, Ing. Krejčí přišel v 18.10 hod.
Omluveni : -

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala hosty, členy ZMP a zvláště pana Mgr. Josefa Staňka, kterému
předal šlikovský tolar při příležitosti ukončení aktivní činnosti a poděkoval mu za jeho dlouholetou obětavou
práci s dětmi v Domě dětí a mládeže v Plané, za jeho mimopracovní aktivity a za práci pro Město Planá.
Poté předal p. starosta slovo p. místostarostovi Slabému, který konstatoval, že 7. jednání bylo řádně vyhlášeno
a svoláno. Na dnešním jednání je přítomno v tuto chvíli 14 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a
zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.

Navržený program
1) Zahájení
2) Diskuse
3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
4) Vystoupení zástupce Biskupství plzeňského- záchrana a péče o kostely
5) Závěrečný účet Města Planá 2006
6) Čtvrté rozpočtové opatření 2007
7) Majetkoprávní záležitosti
8) Výroční zpráva o městské honitbě
9) Různé, diskuse
10)Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p. Ladislav Červeňák a Ing. Miroslav Křístek.
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 14 zastupitelů.
Diskuse bude probíhat při každém projednávaném bodu programu. Zápis z 6. jednání byl řádně ověřen
ověřovateli a je zde vyložen k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů
Paní Křížová si stěžovala na opravu cesty do Ovčínů. Oprava nic nevyřešila, nedá se tudy chodit ani jezdit, je to
horší než před tím. Místostarosta - když se těžily základy pro Tesco, bylo tam písčité podloží. Mysleli jsme si, že
by to byl vhodný materiál k opravě této cesty. Ale po sejmutí písčité vrstvy se asi narazilo na jílové půdy a to
nebyl ten správný materiál. K diskusi se připojil i p. Čermák z Ovčínů, který špatný stav cesty potvrdil a je toho
názoru, že by se zde měla udělat zpevněná komunikace.
Mgr. Kvasnička - kolik stála tato oprava ? Místostarosta - nestála nic, bude se to muset dát do pořádku, takto
cesta zůstat nemůže.
P. Borč připomněl, že na náměstí je neustále hluk, nepořádek, vandalství, nonstopy jsou neustále hlučné, nic se
nezměnilo, i když často volá na policii. Hygienici měřili na náměstí hlukovou frekvenci - výsledky zatím nepřišly.
P. starosta - zítra v 9 hodin jsou pozváni všichni provozovatelé nonstopů, heren a předzahrádek, budeme s nimi
jednat o nápravě nebo možnosti sankcí.
Paní Kopčová se zajímá, jak to vypadá s otevřením nemocnice. P. starosta - zájem o nemocnici má pražská firma
Fuss s.r.o. a Západočeská nemocnice a.s., do příštího týdne musí složit zálohu 2 miliony korun.

ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
- přečetla p. tajemnice Mertlová
P. Průchová - co obnáší zřízení radiové sítě Global ? Místostarosta - radiová síť Global pracuje na jiných
principech než všechny ostatní sítě. Výhodou je, že ona soustavně komunikuje s koncovými zařízeními,
v případě, že dojde z nějakého důvodu ke ztrátě komunikace s koncovým zařízením, může se to vyhodnotit
např. jako narušení objektů. Na RMP jsme byli s tímto zatím pouze seznámeni a zjišťuje se, zda by o toto byl
zájem.

ad 4) Závěrečný účet Města Planá 2006
- materiály dostali zastupitelé k prostudování. Znění závěrečného účtu bylo vyvěšeno na úřední tabuli a nebyly
vzneseny žádné připomínky. Výklad Ing. Ťupové byl doplněn ukázkami tabulek na novém projekčním zařízení.
Ing. Ťupová - město Planá končilo k 31.12.2006 přebytkem 9. 480 tis. Kč. Součástí závěrečného účtu je zpráva o
výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2006. Audit za r. 2006 nám prováděla ing. Trepková (již 5 let), vydala
výrok bez výhrady, ale v účetnictví se objevily chyby, na které jsem RMP upozorňovala. Ing. Trepková navrhla
určité postupy při účtování hospodářské činnosti (podle ní o vedlejší hospodářské činnosti, takového nic není),
ale já jsem k tomu měla jiné poznatky a sháněla jsem informace i jinde, abych získala zdroje správného
účtování, vedla jsem několik jednání s jinými daňovými poradci, podle nich se v účtování hosp. činnosti objevily
závažné nedostatky. Ty jsem konzultovala s auditorkou, která pak s daňovou poradkyní zpracovala stanovisko
k chybám.
Mgr. Kvasnička - od r. 2004 technické služby zaznamenávaly ztrátu hopodaření . Ve zprávě Plánských služeb
s.r.o. je uvedeno - pro r. 2006 byla plánována ztráta 849 tis. Kč. Za hodnocené období r. 2006 k 31.12.2006
však bylo dosaženo zisku ve výši 850 tis. Kč. Jakým způsobem bylo dosaženo tohoto výsledku, když v průběhu

předchozích let byla zaznamenávána ztráta. Místostarosta – nyní projednáváme závěrečný účet a musíme se
držet tématu. Služby účtovaly podle pokynů ing. Trepkové.
MUDr. Průchová - Plánské služby porušily zákon o účetnictví a rozpočtových změnách, jak je to možné a kdo to
kontroloval. Místostarosta, Ing. Ťupová - kontrolovala to ing. Trepková, která vydala výrok bez výhrad. Budeme
muset napravit všechny chyby a začít znovu spolupracovat s p. Průchovou.
P. Sádlíková - rozbitá cesta v Otíně a rybník v Křínově. Nedávno se opravoval čap na rybníce v Křínově, ale
rybník je bez vody. Odpověděl Ing. Ťupa a místostarosta.
- kdo je pro schválit závěrečný účet Města Planá za rok 2006 - 9 pro, 4 proti (Švarcbek, Kvasnička, Červeňák,
Sádlíková), 2 se zdrželi (Teplík, Krejčí)

ad 5) Vystoupení zástupce Biskupství plzeňského - záchrana a péče o kostely
Pan Miroslav Schimmer z referátu správy majetku seznámil zastupitele s celkovým stavem kostelů Plzeňské
diecéze, ukázal i obrázky některých objektů v havarijním stavu. Informoval o možnostech dotací atd. Poukázal
na to, že obce a města jsou nejbližšími partnery k záchraně objektů, kteří by měli spolupracovat a podílet se na
financování. Biskupství plzeňské má své webové stránky bip.cz a emailovoubip@bip.cz, tel. : 731 619 711

ad 6) Čtvrté rozpočtové opatření 2007
P. Teplík - na jedné straně je zvýšení příjmů MKS o 90 tis. Kč, na druhé straně navýšení výdajů 120 tis. Kč, což se
mi zdá moc. Jakou částkou se podporuje Koupák ? Ing. Ťupová - zaplatí se 1 kapela (60 tis. Kč). P. Teplík - co to
je investiční akce - projekt bowlingu - místostarosta - žádáme, aby Radě byly svěřené nějaké prostředky
(investiční rezerva), aby nemusela ihned, když nastane nějaký problém či potřeba, svolávat zastupitelstvo a
mohla rozhodnout sama a pak dodatečně na ZMP zdůvodnit. Výstavba bowlingu je první, který vyvstal a mohli
bychom na něj dostat dotaci, ale musí se nejdříve udělat projekt. Na bowling je z minulých let zpracována
studie, je to v areálu koupaliště.
P. Teplík navrhuje snížit navýšení výdajů MKS ze 120 tis. na 60 tis. Kč. Nastala diskuse kolem akce Koupák a
rozpočtu pro MKS.
P. Antropius - na příštím jednání ZMP předložit program a činnost MKS.
Místostarosta – p. Soušková dosáhla svou činností zvýšení příjmů, pořádala více akcí než původně plánovala,
chtěla navýšit o to, co skutečně vydělala, tj. 90 tis. Kč plus o dalších 30 tis. Kč, aby mohla financovat jeden
koncert koupáku v rámci plánské pouti. Hlasování - protinávrh - snížit výdaje ze 120 tis. na 60 tis. Kč - 5 pro
Kvasnička, Teplík, Švarcbek, Sádlíková, Červeňák) ostatní proti. Pro původní návrh rozpočtových změn - 10,
proti 2 (Kvasnička, Červeňák), 3 se zdrželi (Sádlíková, Teplík, Švarcbek).

ad 7) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí
1/ Volný byt č. 8 v domě čp. 518 v Nádražní ulici, záměr prodeje schválen usnesením RMP č. 348/3.2 ze dne
14.11.2005, záměr prodeje zveřejněn 3.7.2006, cena podle znaleckého posudku je 206.370 Kč, cena včetně
daně z převodu je 212.561 Kč, nabídnutá kupní cena podle znaleckého posudku, navržená splatnost kupní ceny
- 100.000 Kč při podpisu kupní smlouvy, zůstatek do 31.12.07, žadatel : p.Stec

- pro prodej za cenu podle zásad - 15
2/ Pozemek, p.p.č. 538/59 o výměře 853 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 469.150 Kč, splatnost kupní ceny pozemku při podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě , žadatel : manželé Kubálkovi - pro 15

3/ Pozemky, p.p.č. 1867/3, vodní plocha o výměře 280 m2 v k.ú. Planá u M.L. a p.p.č. 1149/2
trv.trav.porost o výměře 101 m2 v k.ú. Otín u Plané, pozemky mimo intravilán obce a části obce, navazují na
pozemky ve vlastnictví žadatele, záměr prodeje schválen 16.5.2007, záměr prodeje zveřejněn 11.6.2007, kupní
cena pozemků podle usnesení ZMP č. 24.1.7 z 16.5.2007 činí 1.905 Kč, splatnost kupní ceny pozemků před
podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : Český rybářský svaz, MO Planá. - pro 15
4/ Pozemek, p.p.č. 467/2, trv.trav.porost o výměře 1183 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek mimo intravilán
obce a části obce, záměr prodeje schválen 16.5.2007, záměr prodeje zveřejněn 11.6.2007, kupní cena pozemků
činí 4.732 Kč, splatnost kupní ceny pozemků před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : p.Mecl - pro
15
5/ Pozemek st.p.č. 41/3 v k.ú. Planá u M.L., žádost Jana Borče o přezkoumání rozhodnutí a změnu usnesení č.
24.1.4 ze dne 16.5.2007 o prodeji pozemku manželům Jindrákovým (kopie žádosti přiložena) a ústní návrh
žadatele na zrušení usnesení a ponechání pozemku ve vlastnictví města Planá RMP doporučuje nevyhovět
žádosti s tím, že existence kůlen na p.p.č 41/3, které jsou součástí bytů v čp. 44 bude řešena změnou nájemních
smluv s nájemci bytů v čp. 44, případně zřízením věcného břemene ve smyslu usnesení č. 24.1.4, a poměrná
část znaleckého posudku č. 1632-066/2007 ve výši 1.200,- Kč bude vzata jako náklady spojené
s převodem st.p.č. 41/3.
- velká diskuse okolo této žádosti p. Borče o přezkoumání rozhodnutí a změnu usnesení č.24.1.4 ze dne
16.5.2007 o prodeji poz. manželům Jirákovým a ústní návrh žadatele na zrušení usnesení a ponechání pozemků
ve vlastnictví Města Planá. P. Borč poukazoval na to, že kůlny jsou zahrnuty ve znaleckém posudku v celkové
ceně nemovitosti. Pro nedostatek přesných informací (chyběl předkladatel – vedoucí SO) rozhodlo
zastupitelstvo schválit předložený návrh, nedojde-li ale ke shodě žadatelů, vrátí se celá věc v září 2007
k projednání na 8.jednání ZMP - pro 10, proti 2 (Kvasnička, Švarcbek), zdrželi se 2 (Křístek, Krejčí), p. Sádlíková
chyběla.

6/ Dům čp. 47 se st.p.č. 46/1 v k.ú. Planá u M.L.
- ani druhý z veřejné soutěže ze dne 11.4.2007 na prodej domu, s nabídkou kupní ceny
2.800.000 Kč, nereagoval ve stanoveném termínu na výzvu k uzavření kupní smlouvy.
O prodeji domu se nerozhoduje, v současné době není na nákup domu žádná nabídka. Záměr
prodeje zůstává v platnosti. Pro 15
B/ záměr prodeje nemovitostí
1/ Pozemky, p.p.č. 291 o výměře 342 m2, p.p.č. 292/2 o výměře 623 m2 a 292/3 o výměře
301 m2, vše zahrady v k.ú. Vysoké Sedliště, pozemky v intravilánu části obce, navazují na nemovitosti
žadatele, RMP doporučuje schválit záměr prodeje pozemků.

- pro 11, proti 0, zdrželi se 4 (Kvasnička, Švarcbek, Teplík, Červeňák)
2/ Dům, stavba občanského vybavení čp. 360, se st.p.č. 624 o výměře 435 a poz.p.č. 2872/3,
zahrada o výměře 295 m2v k.ú. Planá u M.L., dům se 2 bytovými jednotkami a zahradou ve Smetanově ulici,
RMP doporučuje schválit záměr prodeje domu.
- pro 12, proti 0, zdrželi se 3 (Kvasnička, Průchová, Švarcbek)

C/ záměr směny pozemků
1/ Pozemky města Planá, st.p.č. 23, zbořeniště o výměře 54 m2, p.p.č. 550/2, ostat.plocha o
výměře 28 m2 a p.p.č. 550/1, ostat. plocha, část o výměře cca 200m2, za pozemky st.p.č.
8/2, zbořeniště o výměře 48 m2 a p.p.č. 550/13, ost.pl. o výměře 142 m2 ve vlastnictví p.
Viktory, bytem Plzeň, všechny v k.ú. Vížka, pozemky v intravilánu části obce navazují na pozemky žadatele,
p.p.č. 550/13 je částí v minulosti statkem neoficiálně vybudované komunikace, v KN nezapsané, jejíž další
části jsou v majetku města Planá a PF ČR, dne 20.6.1995 ZMP schválilo směnu pozemků, žadatel však smlouvu
neuzavřel, na opakovanou žádost ZMP dne 11.10.2006 směnu neschválilo (kopie dopisu p. Viktory přiložena),
RMP doporučuje revokovat usnesení č. 115.1.2 z 11.10.2006 a schválit záměr směny pozemků s doplatkem za
rozdíl výměr směňovaných pozemků.
- pro 12, proti 0, zdrželi se 3 (Kvasnička, Švarcbek, Červeňák)
D/ nabytí nemovitostí
1/ RMP doporučuje ZMP schválit podání žádosti k PF ČR o vyhotovení privatizačního
projektu na převod pozemků p.p.č. 3782/1 a p.p.č. 3782/2, ost. komunikace v k.ú. Planá u
M.L., s tím, že podání žádosti není závazkem k převzetí pozemku.

2/ Oprava kupní ceny pozemků od Stát.statku Jeneč, s.p., podle usnesení č. 19.4 z 11.4.2007
kupní cena pozemků podle kupní smlouvy je 11.754,- Kč, místo v původní informaci
prodávajícího chybně uvedené částky 11.574,- Kč
- hlasování pro bod D1 a D2 současně - pro 14, zdržel se 1 ( Švarcbek)

ad 8) Výroční zpráva o městské honitbě
Zastupitelé dostali podklady k prostudování - zpráva se bere zastupiteli na vědomí.

ad 9) Různé, diskuse

Pan starosta - v sobotu 30.6.2007 se jede na 3. setkání obcí s názvem Planá do Plané u Českých Budějovic.
Mgr. Kvasnička dal návrh, aby do redakční rady Plánského měsíčníku byl přijat Josef Holek. P. Holek se
představil a navrhl, aby byl Plánský měsíčník a webové stránky města obohaceny fotografiemi, které by sám
vytvořil. P. starosta - fotografie se do Plánského měsíčníku nedávají z toho důvodu, že by se náklady na
vydávání Plánského měsíčníku značně navýšily. Další návrhy do redakční rady - Jiří Kalaš, Zuzana Kokaislová,
Lenka Vivodíková.
- pro pětičlennou redakční radu (Holek,Kalaš,Kokaislová,Vivodíková,Mertlová) hlasovalo 15 zastupitelů
Mgr. Kvasnička - informoval, že podal oficiální trestní oznámení na neznámého pachatele - týká se závěrů
zprávy z kontrolního výboru. Zpráva se bere na vědomí - 15 pro
P. Antropius - informace a způsoby získávání dotací z různých projektů a informace o Místní akční skupině
Český západ.
P. Teplík zhodnotil „doporučení městskému zastupitelstvu“, které zpracoval místostarosta Slabý ohledně nové
situace v Plánských službách s.r.o. (zrušení střediska Teplo) - písemné zpracování dostali zastupitelé
k prostudování v předstihu.
- dále dostal p. Teplík upozornění od občanů na nebezpečný otvor (díra) do podzemí v Tachovské ulici naproti
zvláštní škole, je třeba zjistit, komu patří pozemek a jak díru zabezpečit
- ve Fučíkově ulici (před věžákem uranových dolů) jsou chodníky ve špatném stavu
- chválí nový infosystém, pořízený nejen pro konání městských zastupitelstev
- bylo by třeba vyspravit cestu na Karolinu dolinu
P. místostarosta – rada doporučuje pořídit nový územní plán pro celé území Města Planá prostřednictvím úřadu
územního plánování, t.j. MěÚ Tachov a pověřit starostu zastupováním města na jednáních s tím souvisejících pro 15
- potřebujeme zvýšit počet oddávajících na MěÚ Planá - návrh je Mgr. Němečková - 13 pro, zdržela se p.
Němečková, p. Průchová chyběla
- schvalujeme podání výzvy „malému svazku Vodárenského sdružení obcí Halže“ vystoupit z „velkého svazku
Vodárenského sdružení obcí Západních Čech“ a ujmout se aktivní správy majetku - pro 12, proti 0, zdrželi se 3
(Švarcbek,Červeňák,Kvasnička)
- novým členem dozorčí rady SOČ Černošín je Ing. Karel Čermák - na vědomí
MUDr. Průchová měla připomínky ke zpracování dokumentu p. místostarosty „Doporučení městskému
zastupitelstvu“ (restruktualizace P.S.), a to hlavně k bodu E.
Ing. Krejčí dal návrh, abychom se reorganizací P.S. zabývali až na jednání v září 2007.

ad 10) Usnesení, závěr
Usnesení přečetla tajemnice p. Mertlová
Pan místostarosta ukončil jednání v 21.15 hodin. Další jednání se bude konat 12.9.2007.

Zapsala : Marie Plešáková
František Slabý
místostarosta

