Usnesení
ze 6.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 16.5.2007
U 22- ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 5.jednání ZMP a o splnění úkolů uložených usnesením č. 21/1.
2. informaci zástupců firem EGF Sušice a Tenza Brno o přípravě projektu, realizaci a provozování
centrálního zdroje tepla - výtopny na biomasu.
3. zprávu o činnosti finančního výboru.
4. odstoupení p.ing. Vrzaly z redakční rady Plánského měsíčníku.

U 23 – ZMP schválilo:
1. program 6.jednání a ověřovatele zápisu p.MUDr.Marii Průchovou a p.RSDr. Josefa Švarcbeka.
2. třetí rozpočtová opatření roku 2007, příjmy i výdaje ve výši 96.853.000 Kč.
3. změnu splátkového kalendáře schváleného U ZMP č. 106.1.1 dne 26.4.2006, měsíční splátka
dluhu počínaje měsícem červen 2007 činí 1.000 Kč.
4. v majetkoprávních záležitostech:

4.1. uzavření kupní smlouvy s ÚZSVM na koupi pozemků v areálu Plánských lesů,
s.r.o. - p.p.č.1550/1 o výměře 1215 m2 a p.p.č. 1550/5 o výměře 22 m2 v k.ú.
Planá u M.L., za kupní cenu ve výši 70.000 Kč a s tím související úhradu
nájemného za 3 roky zpětně v celkové výši Kč 37.110.
4.2. podání žádosti k PF ČR o vyhotovení privatizačního projektu na převod pozemku
p.p.č. 1415/4 v k.ú. Planá u M.L. po provedení změny druhu a využití pozemku
na ost.plocha - ost.komunikace, s tím, že podání žádosti není závazkem k převzetí
pozemku.
U 24 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat p.Vencovské pozemek – p.p.č. 538/55 o výměře 974 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena pozemku 535.700 Kč, splatná při podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě.
1.2. prodat manželům Skupinovým pozemky - p.p.č. 145/2 o výměře 22 m2 a p.p.č.
145/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Vys. Sedliště, kupní cena pozemků 2.560 Kč,
splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.3. prodat p. Borčovi dům čp. 44 se st.p.č. 39/1 o výměře 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.
1.4. prodat manželům Jindrákovým pozemek - st.p.č. 41/3 o výměře 223 m2 v k.ú.
Planá u M.L., kupní cena 32.492 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva
do KN.Před uzavřením kupní smlouvy bude pozemek zatížen příslušnými
věcnými břemeny ve prospěch vlastníka domu čp. 44.
1.5. prodat firmě NOVOSTAV Planá, s.r.o. pozemky - dvě části p.p.č. 538/26, o
výměře cca 400 m2 a cca 900 m2 v k.ú. Planá u M.L. určené projektem 1.etapy
zóny k výstavbě bytových domů za těchto podmínek:
- podlažnost max. 2 NP a podkroví, max. výška hřebene střechy 11 m od úrovně
parkoviště
- kupní cena 1.000 Kč/1m2, splatná před podáním návrhu na vklad do KN
- kupující hradí náklady spojené s převodem pozemků
- uzavření kupní smlouvy před zahájením stavby bez dalších podmínek
1.6. na základě skutečnosti, že p. Vu Duc Khue, vítěz veřejné soutěže ze dne
11.4.2007 na prodej domu čp. 47 se st. p.č. 46/1 v k.ú. Planá u M.L., nereagoval

ve stanoveném termínu na výzvu k uzavření kupní smlouvy, takto: k uzavření
kupní smlouvy bude vyzván p. Vu Dinh Trung, který ve veřejné soutěži podal
druhou nejvyšší nabídku, za kupní cenu ve výši 2.800.000 Kč.
1.7. vyhlásit záměr prodeje pozemků - 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, za kupní cenu 5,Kč/1m2.
1.8. vyhlásit záměr prodeje pozemku - p.p.č. 467/2 o výměře 1183 m2 v k.ú.
Pavlovice.
1.9. neschválit prodej pozemků - části p.p.č. 3684/2 o výměře cca 60 m2, p.p.č. 370/47
o výměře cca 90 m2 a p.p.č. 370/50 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Planá u M.L.
2. odmítnout zprávu kontrolního výboru ve znění ze dne 8.3.2007. Doporučuje kontrolnímu
výboru přepracovat tuto zprávu k projednání na 8.jednání ZMP takto:

a) vymezit věcné problémové okruhy při realizaci smluvních vztahů mezi Městem
Planá a Plánskými službami, s.r.o., které zjistil
b) uvést rámcový návrh řešení zjištěných problémů
U 25 – ZMP ukládá:
1. místostarostovi předložit stanovisko k návrhu finančního výboru na restrukturalizaci
Plánských služeb, s.r.o. Termín: do 7.ZMP
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 6. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 16.5.2007 na Městském úřadu v Plané

Přítomni : dle prezenční listiny
Omluveni : Ing. Krejčí přišel v 17.15

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala hosty, členy ZMP a zástupce firmy Tenza Brno a EGF
Sušice, kteří budou po diskusi v bodě 3 odpovídat na připravené otázky ohledně kotelny na biomasu.
Poté předal slovo panu místostarostovi Slabému, který konstatoval, že 6. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Třetí rozpočtové změny 2007
Majetkoprávní záležitosti
Zpráva kontrolního výboru o provedení kontroly smluvních vztahů mezi Městem Planá a
Plánskými službami, s.r.o.
7. Zpráva o činnosti finančního výboru
8. Různé, diskuse
9. Usnesení, závěr
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p. MUDr. Průchová a Dr. Švarcbek.
Program se doplňuje o bod Informace zástupců firmy Tenza a EGF o přestavbě a provozu
centrálního zdroje tepla v Plané.
P. Kvasnička žádá doplnění programu o bod Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Plánském
měsíčníku - pro 11, zdrželi se 3 (Vrzala, Slabý, Krátký)
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 14 zastupitelů.
Diskuse bude probíhat při každém projednávaném bodu programu. Zápis z 5. jednání byl řádně
ověřen ověřovateli a je zde vyložen k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů
Pan Zach - vyjádřil se k poslednímu jednání ZMP, konkrétně k vystoupení p. Kvasničky, který podle p.
Zacha vynáší polopravdy, uráží a bezdůvodně napadá občany a doufá, že p. Kvasnička zváží setrvání
v ZMP.

ad 3) Informace zástupců firmy Tenza a EGF o provozu a přestavbě centrálního zdroje tepla v Plané
Nejdříve vystoupil p. ing. arch. Franěk z EGF Sušice. Odpověděl na připravené otázky zastupitelů i na
otázky položené na místě. Dále hovořil generální ředitel firmy Tenza ing. Sázavský.
O zkušebním provozu a ceně tepla hovořil i p. ing. Veselý .
P. Smrčka, předseda společenství vlastníků - zajímá ho, kdy budou mít uzavřenou smlouvu o dodávce
tepla s firmou Tenza. Která místní firma zabezpečuje provoz kotelny ? Bude možné se odpojit od
kotelny v případě neuzavření smlouvy s firmou Tenza ?
Ing. Matuška (Tenza) - do dneška nám chodí připomínky ke smlouvě a my je zpracováváme a do
konce května by měla být smlouva připravena.
Místostarosta - není možné individuální zásobování teplem v ulicích Fučíkova a Bohušova. Podle
územního plánu bytové domy v těchto ulicích musí být napojeny na centrální zdroj.
Ing. Sázavský (Tenza) - Město Planá má velkou výhodu že v současné době je cena tepla 350 Kč/GJ.
V okolních městech, kde se vytápí jinými druhy paliva např. plynem, tam se cena pohybuje okolo 500
Kč a výše. Myslí si, že je pro občany velmi výhodné odebírat teplo z centrální výtopny.
Ing. Zemko, předseda sdružení spol. vlastníků v ul. Bohušova - nelíbí se mu na smlouvě výše pevné
složky z ceny za teplo. Ta dělá více než polovičku celkové částky, kterou mají odběratelé na zálohách
zaplatit. Zajímá ho, jak se došlo k pevné částce. Dále se mu nelíbí, že jsou tlačeni do desetileté
smlouvy s Tenzou.
Vznikla diskuse kolem cen a rozpočítávání tepla, do které se připojili p. Antropius, Němečková,
Průchová, Teplík. Pan Franěk dal návrh, aby nájemníci sepsali připomínky ke smlouvě a ty se budou
řešit s firmou.
P. Slabý, Němečková - je zde hlavní problém, že není uzavřená a podepsaná smlouva mezi městem a
Tenzou.
Ing. Matuška - smlouvy jsou zpracované, zbývá podepsat asi 24 smluv.
Ing. Sázavský navrhuje sejít se se zástupci nájemníků, aby si vše ujasnili.
P. Slabý poděkoval zástupcům Tenzy a EGF za účast.

ad 4) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
- přečetla tajemnice p. Mertlová, bod doplnil pan starosta :
- dostali jsme poděkování za vstřícnost a spolupráci při pořádání akce Běh Terryho Foxe od
Velvyslanectví Kanady v Praze
- Město Planá je zapojeno do iniciativy Města Chlumce nad Cidlinou, kdy Chlumec n. C. podal ústavní
stížnost na to, že příspěvek státu na výkon státní správy na městských úřadech není spravedlivý, obce

typu 3 dostávají ze stát. rozpočtu cca 90 % nákladů, zatímco tzv. dvojky, do kterých spadá i Planá,
sotva 40 %. Do iniciativy se zapojilo již 50 měst, pokud se podaří vše dotáhnout do konce, tak by to
pro Planou znamenalo o 600 tis. Kč navíc na výkon státní správy.
- v právním sporu žalobce F. Klára a Města Plané rozhodl Nejvyšší soud ČR - vykonatelnost rozsudku
Krajského soudu v Plzni ze dne 23.8.2006 se odkládá do právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu v
uvedené věci.
P. Teplík - jak to bude dále s nemocnicí ?
P. starosta - 1) Západočeská nemocnice úvěr na nemocnici sice získala, ale po termínu. Mají nadále
zájem o nemocnici. 2) Skupina lékařů v Plzni má také zájem o nemocnici. 3) Svazek obcí zjišťuje u
bank, za jakých podmínek by daly úvěr. Muselo by se v zastupitelstvech obcí odsouhlasit, že jsou obce
ochotné ručit nějakým majetkem, pak by nám banky půjčily. 4) Zájem by měla i Pojišťovna
Kooperativa, která se zatím nevyjádřila.
20.6.2007 by se měla začít prodávat nemocnice po částech, pokud ale někdo do této doby složí
peníze (46 mil.), dostane přednost v prodeji.
P. místostarosta navrhl, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu RMP a informace zástupců firem
Tenza a EGF - pro 15

ad 5) Třetí rozpočtové změny 2007
- materiály dostali zastupitelé v předstihu a vysvětlení podala ing. Ťupová
P. Kvasnička - proč je ve změnách rozpočtu Geometrický plán pro výtopnu ? Odpověděl ing. Ťupa - ke
kolaudaci potřebujeme zaměřit nové stavby, které tam vznikly, částka je potřebná k provedení
kolaudace. - Pro schválení třetích rozpočtových změn 2007 hlasovalo 12, zdrželi se 3
(Kvasnička,Švarcbek,Červeňák).

ad 6) Majetkoprávní záležitosti

A/ prodej nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 538/55 o výměře 974 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 535.700 Kč, splatnost kupní ceny pozemku při
podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žadatel : p.Vencovská - 15 pro
2/ Pozemky, p.p.č. 145/2, trv.trav.porost o výměře 22 m2 a p.p.č. 145/3, trv.trav.porost o
výměře 42 m2, v k.ú. Vys. Sedliště, pozemky v intravilánu části obce, navazují na pozemky ve
vlastnictví žadatele, záměr prodeje schválen 11.4.2007, s tím, že prodej p.p.č.145/2 je podmíněn
současným prodejem p.p.č. 145/3, záměr prodeje zveřejněn 30.4.2007, kupní cena pozemků podle
zásad činí 2.560 Kč, splatnost kupní ceny pozemků před podáním návrhu na vklad práva do KN,
žadatel : manž.Skupinovi - 15 pro

3/ 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, splatnost kupní ceny před
podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do KN, žadatel : p.Borč(kopie žádosti a nabídky kupní ceny
přiložena)
P. Kučera - dům je ve špatném stavu, dává návrh prodat za 1 300 tis. - pro 9, proti 5
(Slabý,Vrzala,Průchová,Krejčí,Krátký), 1 nepřítomen (Švarcbek)
4/ Pozemek, st.p.č. 41/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 223 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- pozemek v ulici Na Valech je přístupovým pozemkem do dvora domu čp. 44 (žadatel o koupi
p.Borč), do dvora čp. 45 (přístup již zajištěn věcným břemenem) a ke stavbě na
st.p.č. 41/2 (vlastníci manž.Jindrákovi), záměr prodeje schválen 31.1.2007, záměr prodeje zveřejněn
6.2.2007, cena pozemku podle znal.posudku je 31.546 Kč, kupní cena podle zásad je 32.492 Kč,
splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad práva do KN
- žadatelé :
• p.Borč (žádost spolu s žádostí o prodej domu čp. 44, viz A/1)
• manž. Jindrákovi (kopie žádosti přiložena).
P. Teplík a p. Průchová navrhují prodat
(Kučera,Němečková,Krejčí,Antropius,Křístek)

paní

Jindrákové

- pro

10,

zdrželi

se

5

5/ Pozemky, dvě části p.p.č. 538/26, o výměře cca 400 m2 a cca 900 m2 v k.ú. Planá u M.L
- pozemky v zóně IBV Planá-sever,určené projektem 1.etapy zóny k výstavbě bytových domů, záměr
prodeje schválen dne 20.4.2005, záměr prodeje zveřejněn 28.11.2005, RMP doporučuje ZMP schválit
prodej za navržených podmínek :
• podlažnost max 2 NP a podkroví, max. výška hřebene střechy 11 m od úrovně parkoviště
• kupní cena 1.000 Kč/1m2
• splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad do KN
• kupující hradí náklady spojené s převodem pozemků
• uzavření kupní smlouvy před zahájením stavby bez dalších podmínek
- žadatel : Novostav Planá, s.r.o., pro výstavbu tří bytových domů, (kopie stanoviska žadatele
k návrhu RMP přiložena)
P. Teplík - jsou už všechny parcely prodány ? Místostarosta-3 parcely jsou volné, nejsou žadatelé.
- pro prodej pozemku 12, proti (Slabý,Švarcbek,Kvasnička)

6/ Dům čp. 47 se st.p.č. 46/1 v k.ú. Planá u M.L.
- vítěz veřejné soutěže ze dne 11.4.2007 na prodej domu, Vu Duc Khue, za kupní cenu
3.069.000 Kč, nereagoval ve stanoveném termínu na výzvu k uzavření kupní smlouvy, druhá
nejvyšší nabídka kupní ceny byla 2.800.000 Kč.

- pro prodej za 2 800 tis. Kč druhému žadateli z předchozí soutěže hlasovalo 13, proti 1
(Teplík), zdržel se 1 (Švarcbek)
B/ záměr prodeje nemovitostí
1/ 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, které
jsou součástí rybníků ve vlastnictví žadatele, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemků,
za kupní cenu 5,- Kč/1m2. -pro 15
2/ Pozemek, p.p.č. 467/2, trv.trav.porost o výměře 1183 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
- pozemek mimo intravilán obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku.
- pro 14 (Antropius nepřítomen)
3/ Pozemky, části p.p.č. 3684/2, ost.plocha o výměře cca 60 m2, p.p.č. 370/47, ost. plocha o
výměře cca 90 m2 a p.p.č. 370/50, ost.plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- pozemky v Revoluční ulici navazují na pozemky objektu čp. 663, RMP doporučuje ZMP neschválit
prodej pozemků. - pro neschválení prodeje 15
C/ nabytí nemovitostí
1/ RMP doporučuje ZMP schválit uzavření kupní smlouvy s ÚZSVM, na koupi pozemků
v areálu Plánských lesů s.r.o., p.p.č. 1550/1 o výměře 1215 m2 a p.p.č. 1550/5 o výměře 22
m2 v k.ú. Planá u M.L., za kupní cenu ve výši 70.000 Kč. ZMP souhlasí s podmínkou uhrazení
obohacení s užíváním bez právního důvodu (nájemné cca 37 tis.) - 15 pro
2/ RMP doporučuje ZMP schválit podání žádosti k PF ČR o vyhotovení privatizačního
projektu na převod pozemku p.p.č. 1415/4 v k.ú. Planá u M.L. po provedení změny druhu a
využití pozemku na ost.plocha - ost.komunikace, s tím, že podání žádosti není závazkem
k převzetí pozemku. - pro 14, zdržel se 1 (Krejčí)

ad 7) Zpráva kontrolního výboru o provedení kontroly smluvních vztahů mezi Městem Planá a
Plánskými službami, s.r.o.

Na minulém jednání byla předložena zpráva kontrolního výboru. Místostarosta předkládá usnesení ke
zprávě, které zdůvodnil takto: Zpráva kontrolního výboru z 8. 3. 2007 je neobjektivní a
vykonstruovaná, nebyly dodrženy základní postupy a proto ji jako takovou ZMP odmítá.
Teplík - ve zprávě kontrolního výboru je celá řada pravdivých skutečností, možná že opravdu některé
postupy nebyly dodrženy, ale v principu p. Kvasnička nepochybil. Rozvinula se diskuse okolo zápisu
z kontroly.
Místostarosta - Dr. Džujík zpracoval kontrolní řád, který vychází ze zákona o obcích, dostali jej všichni
zastupitelé, vyjadřovat se k němu budeme na příštím jednání ZMP.
Dr. Průchová - kontrolní výbor měl kontrolovat smluvní vztahy mezi Městem a Plánskými službami,
neví, jestli si kontrolní výbor měl sám zjistit, jaké má pravomoce podle zákona, nebo jestli mu to
mělo být sděleno vedením města.
P.Kvasnička uznává spoustu chyb ve formě zprávy kontrolního výboru, ale naprosto stojí za obsahem.
Žádá předešlý kontrolní výbor o předání zkušeností. Nesouhlasí s tím, že musí specifikovat paragrafy v čem bylo postupováno špatně. V případě, kdy dojde k trestní činnosti po zjištění kontrolou, bude
podávat trestní oznámení a zastupitele o tom bude informovat. Domnívá se, že kontrolní výbor i
finanční výbor je nezávislý orgán, který kontroluje a v žádném případě by jim ZMP nemělo
ukládat, jestli má přepracovat závěrečnou zprávu nebo ne. Jednání některých zastupitelů působí
dojmem, že by bylo lepší, kdyby kontrolní výbor vůbec nefungoval.
Přestávka ve 21.00 hodin.
Ing. Krejčí formuloval protinávrh - ZMP ukládá kontrolnímu výboru přepracovat zprávu ze dne
8.3.2007 takto : 1) Vymezit věcné problémové okruhy,které KV zjistil při realizaci smluvních vztahů
mezi Městem Planá a Plánskými službami
2) Uvést rámcový návrh řešení zjištěných problémů
Pan místostarosta si myslí, že by tato zpráva měla být zastupitelstvem odmítnuta.
Kdo je pro ukončení diskuse - 14 pro, 1 se zdržel (Teplík)
Kdo je pro přijetí protinávrhu tak, jak byl přednesen - pro 3, proti 8, zdrželi se 4 - protinávrh nebyl
přijat.
Kdo je pro původní návrh, který zní : Zpráva kontrolního výboru ze dne 8.3.2007 je neobjektivní,
vykonstruovaná, nebyly dodrženy základní kontrolní postupy a proto ji jako takovou ZMP odmítá pro 5, proti 5 (Bartáková, Antropius, Křístek, Průchová, Krejčí), zdrželi se 5 - návrh nebyl přijat.
Pan starosta navrhuje, aby proběhlo dohadovací řízení - pro 10, proti 5
(Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Sádlíková,Teplík).Zástupci stran se odebrali k dohadovacímu řízení.
Výsledky dohadovacího řízení - ing. Krejčí přečetl návrh usnesení : ZMP 1) Odmítá zprávu kontrolního
výboru ve znění z 8.3.2007 2) Doporučuje KV přepracovat zprávu ze dne 8.3.2007 takto : a) Vymezit
věcné problémové okruhy, které zjistil při realizaci smluvních vztahů mezi městem Planá a Plánskými
službami s.r.o. b) Uvést rámcový problém zjištěných problémů.

Dr. Džujík - chybí udání časového vymezení. P. místostarosta - přepracovat zprávu k projednání na 8.
jednání ZMP.
Hlasování o návrhu vzešlého z dohadovacího
(Švarcbek,Kvasnička,Červeňák,Sádlíková).

řízení

- pro

návrh

11,

proti

4

ad 8) Zpráva o činnosti finančního výboru
- materiály dostali zastupitelé v předstihu. Zprávu komentoval předseda FV p. Teplík. Dr. Průchová zpráva je normální, poučná, i když ne se vším souhlasí. P. Antropius - vztahy mezi P.S. a Městem Planá
by se měly zprůhlednit a napřímit. Dále se ke zprávě vyjádřili p.starosta, Kučera,Krejčí.
Ing. Krejčí-místostarosta by měl reagovat na doporučení ve zprávě.
P. místostarosta - navrhuje, aby z procesních důvodů bylo změněno slovo v zápisu finančního výboru
a to : Zpráva z provedenékontroly - změnit na - Zpráva o dosavadní činnosti. ZMP bere zprávu na
vědomí a místostarostovi se ukládá vyjádřit se k bodům a-e ve zprávě fin. výboru. - pro návrh
usnesení hlasovalo 15 pro

ad 8) A) Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Plánském měsíčníku
P. Kvasnička - proč byli odmítnuti tito přispívatelé do PM - Pelán, Smrčka, Teplík. Paní Mertlová
vysvětlila, proč jejich příspěvek byl odmítnut nebo zařazen do následujícího čísla – v případě
kritických článků by měli dostat prostor k vyjádření i kritizovaní a oba články by měly být zveřejněny
současně, měsíční periodicita je nevýhodná, diskuse pak nebere konce. Navrhla, aby do redakční rady
byli doplněni p. Kalaš a p. Soušková (kulturní středisko by v budoucnu mělo převzít tvorbu PM). Návrh
- doplnit redakční radu na lichý počet, konkrétní jména na příštím jednání - pro 15
ZMP bere na vědomí, že starosta oznámil rezignaci na působení v redakční radě PM.

ad 9) Různé, diskuse
Paní Kasincová má u Města Planá dluh, který v současné době činí 38 tis. Kč, splácí měsíčně 2.000 Kč,
žádá o snížení měsíční splátky na 1 tis.Kč. RMP doporučila, aby jí bylo vyhověno - pro 11, proti 4
(Švarcbek,Červeňák,Kvasnička,Teplík)
ad 10) Usnesení a závěr
- přečetla tajemnice p. Mertlová - nikdo neměl připomínky
Pan starosta vyzval zastupitele, zda by souhlasili s tím, že by Město Planá ručilo za část úvěru Svazku
obcí na koupi nemocnice. Nevíme o jakou částku by se jednalo, zatím jde o to, jestli bychom byli
ochotni ručit. Kdo je pro ručit - 6, proti 9. Vznikla diskuse, stanovisko řekl MUDr. Kučera a MUDr.
Bartáková - pokud se města sama nebudou starat o zdravotnictví, nebudou ve městě mít nemocnici

a naopak,přestože to městům nevyplývá z mandátu, protože pojišťovny, ministerstvo ani vláda se o
to nepostará. MUDr. Průchová navrhuje tuto závažnou otázku odročit.
P. místostarosta - kdo je pro stornování hlasování o ručení s tím, že se příště bude hlasovat o
konkrétním návrhu s konkrétními dopady a věc se bude řešit třeba na mimořádném ZMP.
- pro 15
P. místostarosta poděkoval za účast a ukončil jednání ve 22.40 hodin. Příští jednání ZMP bude
27.6.2007.

Zapsala M. Plešáková

