Usnesení
z 5.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 11.4.2007
U 18 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 4.jednání ZMP a o plnění uložených úkolů.
2. zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku Města Planá k 31.12.2006.
3. zprávu interního auditu.
4. splnění U č. 14 z 31.1.2007 – předložena zpráva kontrolního výboru o kontrole smluvních
vztahů mezi Městem Planá a Plánskými službami, s.r.o.

U 19 – ZMP schválilo:
1. program 5.jednání a ověřovatele zápisu p.Mgr. Němečkovou a p.Teplíka.
2. druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2007, příjmy i výdaje se nemění.
3. v rámci rozpočtových změn složení částky 762.000 Kč do notářské úschovy na úhradu platby
pozastavené faktury firmy Klár-EKKL, pokud s tím bude firma souhlasit. V opačném případě
bude tato částka zaslána na bankovní účet firmy před nabytím právní moci rozhodnutí o
exekuci na majetek Města Planá.
4. uzavření kupní smlouvy se Statkem Jeneč, s.p., na koupi pozemků, p.p.č. 854/2 o výměře
1328 m2 a p.p.č. 910/2 o výměře 2530 m2, oba v k.ú. Planá u M.L., za kupní cenu 11.574 Kč,
splatnou před vkladem práva do KN.
5. nesouhlasné stanovisko k záměru výstavby větrného parku v těsné blízkosti státní hranice na
německé straně.

U 20 – ZMP rozhodlo:
1. 1.v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat České poště, s.p. pozemek - p.p.č. 243/8 o výměře 62 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
za cenu podle znaleckého posudku, který zajistí kupující, splatnou po vkladu práva do
KN.
1.2. prodat organizaci Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko „Střela“ Plzeň, pozemek
- p.p.č. 2461 o výměře 6336 m2 v k.ú. Svahy, kupní cena pozemku podle usnesení
ZMP č. 17.1.11.3 ze dne 7.3.2007 31.680 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad
práva do KN.
1.3. prodat p. Vu Duc Khue dům čp. 47 se st.p.č. 46/1, výměra 597 m2 bude snížena o cca
50 m2 podle usnes. č.17.1.9, v k.ú. Planá u M.L., za nabídnutou kupní cenu 3.069.000
Kč splatnou před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do KN, bez podmínky
předchozí opravy pláště budovy před uzavřením kupní smlouvy.
1.4. vyhlásit záměr prodeje pozemků - p.p.č. 145/2 o výměře 22 m2 a p.p.č. 145/3 o
výměře 42 m2, v k.ú. Vys. Sedliště, prodej p.p.č.145/2 je podmíněn současným
prodejem p.p.č. 145/3.
1.5. vyhlásit záměr prodeje pozemků - části p.p.č. 368/1 o výměře cca 1200 m2 a p.p.č.
369/12 o výměře cca 2400 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží s podmínkou, že nová
hranice oddělených pozemků bude přímočará.
1.6. neschválit prodej pozemku- části st.p.č. 900/5 v k.ú. Planá u M.L.
1.7. neschválit odkoupení pozemku, st.p.č. 211/1 o výměře 107 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
od Policie ČR.
1.8. nehodnotit nabídku na koupi domu čp. 47 s příslušenstvím podanou p.Mac Xuan
Truongem doručenou po stanoveném termínu.
1.9. dát souhlas k tomu, aby i nadále byly hudební skupině ERION poskytovány vhodné
prostory jako zkušebna s tím, že skupina bude hradit náklady na energie a nadále
bude bezplatně vystupovat na dohodnutých akcích města a městského kulturního
střediska a poskytovat jim svou techniku.

U 21 – ZMP ukládá:
1. Radě pozvat na 6.jednání ZMP zástupce firmy TENZA odpovědné za výstavbu a provozování
centrálního zdroje tepla v Plané. Dotazy a podněty mohou členové ZMP předat vedoucímu
odboru správy majetku a investic MěÚ Planá do 30.4.2007.
2. starostovi uzavřít písemnou smlouvu se skupinou ERION ve smyslu U 20.1.9. T: ihned
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 11.4.2007
na Městském úřadu v Plané

Přítomni : dle prezenční listiny
Omluveni : p. Jiří Krátký

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala hosty a členy ZMP a zvláště pana
Jiřího Kalaše, kterému předal šlikovský tolar k příležitosti jeho 60. narozenin a
poděkoval mu za jeho obětavou a dlouholetou práci pro Plánský biograf a město
Planá. Poté předal slovo panu místostarostovi Slabému, který konstatoval, že 5.
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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Majetkoprávní záležitosti
Zpráva o inventarizaci majetku města Planá k 31.12.2006
Zpráva interního auditu
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p. Mgr. Němečková a J.
Teplík.
Pan Teplík před schválením programu navrhl, aby byl do programu zařazen
samostatný bod Smlouva na pronájem kotelny s firmou Tenza - 14 pro.
Nově navržený program :
1. Zahájení
2. Diskuse občanů
3. Zpráva o práci rady a kontrola plnění uložených úkolů
4. Smlouva s firmou Tenza

5.
6.
7.
8.
9.

Druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2007
Majetkoprávní záležitosti
Zpráva o inventarizaci majetku města Planá k 31.12.2006
Zpráva interního auditu
Zpráva kontrolního výboru k prověrce smluvních vztahů mezi Městem Planá a Plánskými
službami, s.r.o.
10. Různé, diskuse
11. Usnesení, závěr

Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 14 zastupitelů.
Diskuse bude probíhat při každém projednávaném bodu programu. Zápis ze 4.
jednání byl řádně ověřen ověřovateli a je zde vyložen k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů
MUDr. Kučera - část dnešních hostů na ZMP jsou občané Komenského ulice a trápí
je hlučnost, prašnost, nepořádek a špína, což je zaviněno projížděním těžké
techniky ke staveništi na severu. Bylo jasně stanoveno, že mají jezdit přes kruhový
objezd.
Ing. Ťupa - tuto stížnost řešíme s firmou a dáváme neustále do zápisu. Je pravda,
že příjezd kruhovým objezdem je obtížný - terén je bažinatý. Je domluveno, že si
firma zřídí náhradní vjezd. Toto by se mělo do týdne vyřešit, v pondělí 16.4.2007
by tudy neměla projet žádná těžká technika.
Paní Šváchová - proč tudy jezdí auta 60 km/h a ne 10 km/h, proč nejezdí od
hřbitova, máme všude prach a nepořádek, firma nemá ohled na občany.
Pan Švácha - ulice nemá zhotovené chodníky a dvě velká auta se nemohou
vyhnout, mohl by se udělat vjezd přes pole.
MUDr. Průchová - existuje smlouva mezi firmou a Městem Planá? Ťupa - ano, ale
nedodržují ji, mají určený přístup z Revoluční ulice, mohli bychom je sankciovat
podle stavebního zákona. P. Antropius - bylo by možné osadit značky zákaz vjezdu.
Mgr. Kvasnička - dodržování se ale musí kontrolovat.
Mgr. Němečková - obává se, aby si na příštím zastupitelstvu nestěžovali další
občané, kteří již začali stavět a nemohou se na své staveniště dostat nákladním
autem.

Probíhala diskuse s občany Komenského ulice - řidiči neví, kudy mají vlastně jezdit.
Na vyčištění silnice použili velkou proudnici a všechen nepořádek i s kamínky ze
silnice nastříkali na auta, do oken a voda byla všude. P. Teplík - měla by se dát do
ulice nějaká betonová zábrana, protože když se dají značky, tak se nebudou
dodržovat.
Pan Brůžek - ve Smetanově ul. 335 - 336 před garážemi neustále parkují auta a my
nemůžeme do garáže ani ven. Bylo by možné zde umístit značku zákazu vjezdu ? P.
místostarosta - prověříme. Pan Holčík z Pavlovic - RMP rozhodla, že nebude
prodávat parcely 368/1a 369/12 s odvoláním na územní plán, ale to snad nebrání
tomu, aby nám byly pozemky prodány. P. místostarosta - toto se bude
projednávat v bodě 6 B/3.
Pan Holčík ještě připomněl, že město příliš nemyslí při zpracovávání plánu
investičních akcí na obce, mělo by se obcím věnovat více. P. místostarosta
vyjmenoval akce, které byly a budou realizovány v Pavlovicích.
Pan Němeček chce vysvětlení po p. starostovi, proč se nedodržela domluva, že se
dají na silnici zábrany, aby nevjela těžká technika do ulice Komenského. Pan
starosta - v době, kdy bylo o zábranách hovořeno, měli povoleno vjet do ulice kvůli
budování kanalizace od kruhového objezdu nahoru, ale již je vybudovaná, takže
budou muset příští týden jezdit jinudy. Bylo by dobré, kdyby si občané zapisovali
čísla náklaďáků, které zde nedovoleně projedou.
Paní Kvasničková - zajímá ji, jak bylo provedeno vyúčtování topné sezóny, protože
mají velké nedoplatky a proč se v kotelně vyskytují lidé z firmy pana Vodičky.
Pan místostarosta vysvětlil, že nedoplatky souvisejí s přestavbou kotelny. Nejlepší
by bylo, pokud nejste spokojeni s vyúčtováním, uplatňovat reklamaci na Plánských
službách s.r.o. Když Vám ji zamítnou jako neoprávněnou, tak se obraťte na
příslušný úřad.
Paní Veselá - od 28.11.06 se v kotelně přešlo na zkušební provoz. Měsíc tohoto
provozu na štěpky Vás stál 1,5 mil. Kč - vysvětlil ing. Veselý a místostarosta.
Mgr. Kvasnička mluvil k přítomným a varoval nájemníky, pokud podepíší smlouvu
s Tenzou, aby se připravili na placení velkých částek za teplo.
Ing. Ťupa - dotační peníze, které jsme dostali, jsou pouze na výstavbu kotelny, ne
na provozní náklady (palivo). Pan místostarosta vysvětlil, že Tenza je pronajímatel

kotelny a s ní má Město Planá podepsanou smlouvu. To, že si bere na určité
subdodávky další dodavatele, je její věc a tímto způsobem se tam zřejmě dostal i
p. Vodička. Mgr. Kvasnička - kotelníci, kteří jsou zaměstnaní v kotelně, jsou
v zaměstnaneckém poměru ne u firmy Tenza, ale u p. Vodičky. Pan Vodička je
generálním dodavatelem, který vozí do kotelny nevhodný materiál. Myslí si, že p.
Vodička nájemníkům určitě nebude dodávat levné teplo a že kotelna na biomasu
je nefunkční.
Paní Brabcová - Město má obstavený majetek pro nezaplacení faktury firmě Klár a
týká se to i pozemků na severu, žádá o vysvětlení. Pan starosta vysvětlil, proč je na
majetek města uvalena exekuce.
Pan místostarosta - dlužnou částku uložíme do notářské úschovy (pokud se toto
odhlasuje na tomto jednání) a exekuce bude stažena, domnívá se, že do 2 měsíců
by měla být blokace zrušena.
Pan Čech - 3.4.2007 prováděl pan Antropius a pan Pour kontrolu bytů v nových
domech ve Smetanově ulici. Ví o tom, že nejméně ve 2 bytech kontrola nebyla
provedena a lidé byli doma, jak se potom mají odstranit závady, když je
nedostatečná kontrola ? Pan Antropius a pan místostarosta - vše se znovu prověří.
Pan Fejt - zastupuje skupinu Erion. Na minulém zastupitelstvu vznikla diskuse
kolem údajného neplacení elektrické energie ve zkušebně, kterou Erionu
poskytuje město Planá. P. Fejt považuje za čestné jednání, kdyby za skupinou Erion
přišel kontrolní výbor osobně, nemuselo by dojít k takovémuto nedorozumění.
Přinesl doklady o zaplacených fakturách.
Mgr. Kvasnička - kontrolní výbor nekontroloval skupinu Erion, ale Plánské služby
s.r.o. a v rámci toho přišel na nesrovnalosti. Například, že nájemní smlouva mezi
městem a Erionem nikdy nebyla sepsána.
Pan místostarosta ukončil diskusi.
Panu Žákovi se donesla informace, že se budou mezi nově vystavenými rodinnými
domy na severu stavět dva panelové domy. Ing. Křístek a místostarosta - domy
budou dvoupodlažní.

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

-

přečetla tajemnice paní Mertlová

Bod doplnil pan starosta :
-

na rozhledně bylo pokáceno 8 stromů kvůli výhledu z rozhledny

-

19.4.2007 bude mít na náměstí prezentační akci Tachovský deník

-

církev požádala město, aby mohla vystoupit na ZMP a mohla informovat o
církevním majetku a památkách

-

15.9.2007 se připravuje sraz bývalých studentů gymnázia v Plané - 60 let od
zahájení provozu gymnázia

-

na základě anonymního udání má Město Planá předložit na hospodářskou
kriminálku v Tachově doklady o hospodaření města od roku 1998, což jsem
dnes učinil

Pan místostarosta - zpráva se bere na vědomí.

ad 4) Smlouva s firmou TENZA
Pan Teplík - všichni zastupitelé dostali k prostudování smlouvu s firmou Tenza,
která je ale neúplná - bez přílohy 1 a 2. Pan Teplík a pan místostarosta probrali
všechny body smlouvy. Proběhla diskuse o nové kotelně, výhody a nevýhody
topení na biomasu, cena za palivo, zaměstnanci a dodavatelé Tenzy, kvalita paliva
atd.
Ing. Krejčí a Antropius - doporučují, aby zástupce Tenzy byl příště přítomen na
ZMP. Pan Teplík si myslí, že je smlouva s Tenzou nevýhodná. Žádá RMP, aby se
některé body ve smlouvě dopracovaly přesně.
Pan místostarosta nastínil fungování firmy Tenza. Pan Antropius - jestliže se
dodává do kotelny nekvalitní palivo, mělo by se to reklamovat a navrhuje ukončit
diskusi - pro 14. Kdo je pro pozvat na příští jednání pracovníka Tenzy, s tím, že do
konce dubna se připraví dotazy, které budou směřovány na Tenzu - pro 11, zdrželi
se 3 (Kvasnička, Švarcbek, Červeňák).
V 19.30 hod. byla vyhlášena desetiminutová přestávka

ad 5) Druhé změny rozpočtu Města Planá na rok 2007
- pro rozpočtové změny hlasovalo 12, zdrželi se 2 (Švarcbek, Kvasnička)

ad 6) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí

1/ Pozemek, p.p.č. 243/8, ost.plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek
ve Školní ulici, z větší části zastavěn budovou pošty, záměr prodeje schválen
7.3.2007, záměr prodeje zveřejněn 26.3.2007, kupní cena pozemku podle
znaleckého posudku, který zajistí kupující, splatnost kupní ceny pozemku po
vkladu práva do KN, žadatel : Česká Pošta, s.p. - 14 pro
2/ Pozemek, p.p.č. 2461, trv.trav.porost o výměře 6336 m2 v k.ú. Svahy, pozemek
mimo intravilán části obce, využívaný žadatelem ke konání letních táborů, záměr
prodeje schválen 7.3.2007, záměr prodeje zveřejněn 26.3.2007, kupní cena
pozemku podle usnesení ZMP č. 17.1.11.3 ze dne 7.3.2007 činí 31.680 Kč,
splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel
: Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko „Střela“ Plzeň. - 14 pro
3/ Dům čp. 47 se st.p.č. 46/1, výměra 597 m2 bude snížena o cca 50 m2 podle
usnes. č.17.1.9,
k.ú. Planá u M.L., rodinný dům na náměstí Svobody, se třemi byty a jedním
nebytovým prostorem, veden v seznamu památkově chráněných objektů, nabídka
prodeje státu podle zák.č. 20/1987 Sb. dne 17.10.1991, odmítnuta dne
11.11.1991, záměr prodeje schválen dne 17.4.2002, záměr prodeje zveřejněn
30.4.2002, v roce 2000 a 2002 provedeny opravy pláště domu a bytů v hodnotě
cca 483.000 Kč, cena zjištěná znaleckým posudkem z roku 2002 činí 2.150.070 Kč,
kupní cena stanovená usnesením ZPM č. 106.2.10 ze dne 26.4.2006 ve výši
2.450.000 Kč, splatnost kupní ceny podle zásad je před podáním návrhu na vklad
kupní smlouvy do KN, žadatelé : podle nabídek na základě usnesení č. 17.1.8 za
nabídnutou kupní cenu, bez podmínky předchozí opravy pláště budovy před
uzavřením kupní smlouvy.
1. nabídka 3 069 000 Kč od pana Vu Duc Khue
2. nabídka 2 459 000 Kč od pana Dang Thi Nga
3. nabídka 2 699 000 Kč od pana Nguyen Trung Duong

4. nabídka 2 529 000 Kč od pana Nguyen Thi Sam
5. nabídka 2 800 000 Kč od pana Vu Dinh Trung
6. nabídka nesplňuje podmínky zadání, proto by měla být vyřazena - Mac Xuan
Truong. Hlasování, aby 6. nabídka byla vyřazena -14 pro
- hlasování, aby tento prodej byl realizován podle nabídky č. 1 - 11 pro, 1 proti
(Teplík), 2 se zdrželi (Švarcbek, Kvasnička)
B/ záměr prodeje nemovitostí

1/ 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, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje
pozemků, s tím, že prodej p.p.č.145/2 je podmíněn současným prodejem p.p.č.
145/3. - pro 12, zdrželi se 2 (Kvasnička a Švarcbek)
2/ Pozemek, část st.p.č. 900/5, nádvoří o výměře cca 20 m2 v k.ú. Planá u M.L.
pozemek v Nádražní ulici je přístupovým pozemkem na sousední pozemek jiného
vlastníka,RMP doporučuje ZMP neschválit prodej pozemku k výstavbě garáže,
která by omezila přístup na sousední pozemek. - pro 12, zdrželi se 2 (Kvasnička a
Švarcbek)
3/ Pozemky, části p.p.č. 368/1 o výměře cca 1200 m2 a p.p.č. 369/12 o výměře cca
2400 m2,
oba trv.trav.porost v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemky v intravilánu části obce,
navazují na pozemky ve vlastnictví žadatelů, RMP doporučuje ZMP neschválit
prodeje pozemků do doby než bude zpracována nová územně plánovací
dokumentace. Pan Teplík dává protinávrh - žadatelé si odkoupí určitou část
pozemků s tím, že nově vymezená hranice bude přímočará - pro 13, proti 1
(místostarosta)
C/ nabytí nemovitostí

1/ RMP doporučuje ZMP schválit uzavření kupní smlouvy se Statkem Jeneč, s.p.,
na koupi pozemků, p.p.č. 854/2 o výměře 1328 m2 a p.p.č. 910/2 o výměře 2530
m2, obě ost.plocha v k.ú. Planá u M.L., za kupní cenu 11.574 Kč, splatnou před
vkladem práva do KN. - pro 14

2/ RMP doporučuje ZMP neschválit odkoupení pozemku, st.p.č. 211/1 o výměře
107 m2 v k.ú. Planá u M.L., od Policie ČR, za cenu obvyklou, rovnající se minimálně
ceně zjištěné znaleckým posudkem - pro neschválení odkoupení hlasovalo 13, 1 se
zdržel (Švarcbek)

ad 7)Zpráva o inventarizaci majetku Města Planá k 31.12.2007
- zastupitelé dostali materiály v předstihu
MUDr. Průchová - jak je možné, že invent. komise nepřišla na ten nedostatek, kvůli
kterému nám zablokovali majetek. Ing. Ťupová - za firmou Klár-Ekkl máme pořád
nezaplacenou fakturu 811 tis. Kč, která je evidována v účetnictví města. Zprávu
vzali zastupitelé na vědomí.

ad 8) Zpráva interního auditu
Materiály dostali zastupitelé k prostudování. O interním auditu informoval Dr.
Karel Džujík.
Pan místostarosta nastínil, co to je interní audit a co je jeho cílem. Zpráva se bere
na vědomí.

ad 9)Zpráva kontrolního výboru k prověrce smluvních vztahů mezi Městem
Planá a Plánskými službami, s.r.o.
Mgr. Kvasnička seznámil zastupitele se způsobem provedení prověrky. Rozdal
zastupitelům zápis o kontrole a požádal, aby s tímto byla seznámena veřejnost
v Plánském měsíčníku. Mgr. Němečková se ptala Mgr. Kvasničky, zda trvá na svém
vyjádření v bodě 4 (neoprávněné užívání bytových prostor a nezaplacená el.
energie v těchto prostorách skupinou Erion) ? Mgr. Kvasnička trvá na svém
vyjádření a má zde k dispozici usnesení RMP, která schvalovala prodloužení
nájemní smlouvy, která neexistovala. Mgr. Němečková - ale p. Fejt měl potvrzení,
že el. energii zaplatili. Mgr. Kvasnička tvrdí to, co se dozvěděl z písemných
materiálů při kontrole v Plánských službách.

MUDr. Kučera navrhuje, aby probírané body na ZMP dostali zastupitelé písemně
alespoň 1 týden v předstihu. Tajemnice – to upravuje jednací řád, někdy
z objektivních důvodů nelze tuto podmínku dodržet.
Pan místostarosta přečetl své hodnocení průběžné zprávy kontrolního výboru
z 5.3.2007. Po přečtení navrhl, aby bylo v usnesení zaneseno, že zpráva
kontrolního výboru je účelová, nebyl dodržen kontrolní postup a pokud má být
zveřejněna, aby byla zveřejněna současně s tímto usnesením.
Pan starosta - předložil zastupitelům vyjádření k zápisu o kontrole provedené
kontrolní skupinou kontrolního výboru ZMP k části týkající se poskytnutí prostor
v domě čp. 2 hudební skupině Erion.
Mgr. Němečková - nelíbí se jí výroky, které padají na jednání ZMP a způsob,
jakým ZMP řeší problémy a myslí si, že by neměly být v Plánském měsíčníku
uveřejňovány zprávy, o kterých si po dnešku myslí, že nejsou pravdivé.
Ing. Krejčí navrhuje, aby se hlasovalo o návrhu usnesení RMP : Městské
zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nadále byly hudební skupině Erion poskytovány
vhodné prostory jako zkušebna, když skupina bude hradit náklady energií a nadále
bude bezplatně vystupovat na dohodnutých akcích města a městského kulturního
střediska a nadále bezplatně vystupovat na jejich akcích a poskytovat jim svou
techniku. Ukládá se starostovi, uzavřít o tom se skupinou Erion písemnou
smlouvu. - pro 13, zdržel se 1 (Kvasnička)
Pan místostarosta - ke zprávě kontrolního výboru nezaujmeme žádné stanovisko,
usnesení odložíme na příště. Zpráva kontrolního výboru se bere na vědomí.

ad 10) Různé, diskuse
Pan místostarosta - musíme odsouhlasit, jakým způsobem bude poukázána částka
762 tis. Kč na úhradu platby pozastavené faktury firmy Klár-Ekkl.
Zastupitelstvo Města Planá schvaluje v rámci rozpočtových změn složení částky
762 tis. Kč do notářské úschovy na úhradu platby pozastavené faktury firmy KlárEkkl, pokud s tím bude firma souhlasit . V opačném případě bude tato částka
zaslána na bankovní účet firmy před nabytím právní moci rozhodnutí o exekuci na
majetek Města Planá - pro 9, zdrželi se (Kvasnička, Červeňák, Teplík, Průchová,
Švarcbek).

ad 11) Usnesení, závěr
Ing. Hruška, ředitel Plánských lesů - v těsném sousedství Plánských městských lesů
mezi Mähringem a Griesbachem v Německu se chystá výstavba větrného parku (5
větrných mlýnů). V Mähringu existuje sdružení lidí, kteří jsou proti výstavbě a
požádali nás o vyjádření našeho názoru a o podporu v tom, aby se zabránilo
výstavbě. Hrozí porušení krajinného rázu, zdravotně to pro nás není nebezpečné,
ale vliv na zvěř a ptactvo je prokazatelný, přijdeme o zvěř a volně žijící ptactvo
v naší honitbě, přijdeme zřejmě i o možnost podílet se nějakým způsobem na
plánovaném rozvoji rekreace v Českém lese. Je to pro nás dost závažná věc na to,
abychom se připojili ke stanovisku Plzeňského kraje a řekli NE ! Předložil návrh
stanoviska Města Planá:
Zastupitelstvo Města Planá se na svém zasedání dne 11. dubna 2007 seznámilo
s plánovanou výstavbou větrných elektráren u Mähringu a Griesbachu, posoudilo
jejich možný dopad na okolní krajinu, vliv na městský les (vzdálený 1,5 km) a
možné důsledky pro zdraví lidí a zvířat a usneslo se na následujícím prohlášení:
Město Planá nesouhlasí s výstavbou větrného parku v sousedství státní hranice u
Mähringu a Griesbachu vzhledem k prokazatelně negativním vlivům na krajinu,
volně žijící druhy a rekreaci a vzhledem k možným negativním vlivům na zdraví
osob v přilehlých obcích. Město Planá považuje uvedené skutečnosti za
dostatečně závažné k pozastavení přípravy stavby a vyzývá odpovědné orgány
německé strany, aby bylo od plánované výstavby upuštěno. Zároveň apeluje na
další obce regionu na české i německé straně státní hranice, aby podpořily snahu o
zachování krajinného rázu a ochranu volně žijících druhů severní části Českého
lesa a odmítly nyní i v budoucnu stavbu podobných zařízení na výrobu elektrické
energie.
- pro 13, zdržel se 1 (Průchová).

5. jednání ZMP ukončil pan místostarosta ve 21.40 hodin. Příští jednání bude
16.5.2007

Zapsala Marie Plešáková

