Usnesení
ze 4.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 7.3.2007
U 15 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 3.jednání ZMP.
2. informaci o nevyřízené žádosti Kompetenz&Terraplan,s.r.o. o prodej pozemků, p.p.č. 1553/2,
p.p.č. 1553/5 a p.p.č.53 v k.ú.Planá, ze 30.9.2004.
3. průběžnou zprávu kontrolního výboru o kontrole Plánských služeb, s.r.o.
4. náměty a připomínky členů zastupitelstva a občanů vzešlé ze 4.jednání.

U 16 - ZMP schválilo:
1. program 4.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Jiřího Kučeru a p. Jitku Sádlíkovou.
2. první změny rozpočtu Města Planá na rok 2007, výše příjmů a výdajů se nemění.
3. výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 – zisk ZŠ náměstí Svobody a MŠ
Planá bude rozdělen do fondů odměn a rezervních fondů, ztráta ZŠ Na Valech bude pokryta
z rezervního fondu.
4. dotace a dary na sportovní a zájmovou činnost jednotlivců i organizací na rok 2007.
5. opravu chyby v usnesení ZMP č. 103.1 ze dne 10.4.2006 a č. 106.2.1 ze dne 26.4.2006: údaj
na devátém řádku se nahrazuje správným zněním „…průmyslový objekt na st.p.č. 668 …..,
údaj na desátém řádku se nahrazuje správným zněním .. stavba občanského vybavení čp. 575
na st.p.č. 861,…“
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 3 v domě čp. 822
v Bohušově ulici s p.Havlíkovou na základě smlouvy o převodu práv a povinností mezi p.
Votavovou a p. Havlíkovou ze dne 11.12.2006.
7. výhled hospodaření města na období 2008-2010.
8. stanovisko ke zprávě OO Policie v Plané o stavu veřejného pořádku v Plané za rok 2006:
s předloženou zprávou nesouhlasí pro její obecnost a nekonkrétnost a žádá o podání nové
zprávy, která bude konkrétně informovat o přestupkové a trestné činnosti, a bude obsahovat
návrh kontrolovatelných opatření vedoucích ke zlepšení stavu veřejného pořádku v Plané.

U 17 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat manželům Šroubovým pozemek - p.p.č. 1860/64 o výměře 439 m2 v k.ú.
Planá u M.L, kupní cena pozemku činí 92.190 Kč, splatná takto: 57.070 Kč před
podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 35.120 Kč před podáním návrhu na
vklad práva do KN.
1.2. prodat manželům Matalovým pozemek - p.p.č. 538/41 o výměře 822 m2 v k.ú.
Planá u M.L., kupní cena pozemku činí 452.100 Kč, splatná při podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě.
1.3. prodat manželům Šmejkalovým pozemek - p.p.č. 1860/84 o výměře 9 m2 v k.ú.
Planá u M.L, s podmínkou, že bude smluvně zřízeno věcné břemeno ve prospěch
vlastníka podzemního el.vedení, které se na pozemku nachází, kupní cena
pozemku činí 2.160 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.4. prodat p. Pálovi pozemek - p.p.č. 474/5 o výměře 1188 m2 v k.ú. Týnec u Plané,
kupní cena pozemku činí 47.520 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva
do KN.
1.5. prodat p.Hejlkovi pozemek - p.p.č. 1317/6, zahrada o výměře 134 m2 v k.ú.
Týnec u Plané, kupní cena pozemku činí 5.360 Kč, splatná před podáním návrhu
na vklad práva do KN.
1.6. prodat firmě LIDL Česká republika, v.o.s. pozemek - p.p.č. 2553/2, část o výměře
cca 150 m2 v k.ú. Planá u M.L., za nabídnutou kupní cenu Kč 500/1 m2 splatnou

před podáním návrhu na vklad práva do KN. Kupní smlouva bude uzavřena na
základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě po vyhotovení geometrického plánu
na zaměření pozemku po dokončení výstavby prodejny potravin.
1.7. prodat p. Dienstbierovi pozemek - p.p.č. 370/8 o výměře 2333 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena pozemku činí 93.320 Kč, splatná před podáním
návrhu na vklad práva do KN.
1.8. vyhlásit veřejnou soutěž na prodej domu čp. 47 se st.p. č. 46/1 v k.ú. Planá u M.L.
Zájemci o koupi domu předloží své nabídky kupní ceny domu a její splatnosti
obálkovou metodou. Nejnižší možná nabídka 2.450.000 Kč, vyhodnocení nabídek
na 5.jednání ZMP.
1.9. prodat p.Roučkovi pozemek - část st.p.č. 46/1 o výměře cca 50 m2, k.ú. Planá u
M.L., kupní cena činí Kč 110/1m2, splatná před podáním návrhu na vklad kupní
smlouvy do KN. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno prodejem domu čp. 47.
1.10. vypustit z usnesení č. 7.6 ze dne 13.12.2006 podmínku zřízení věcného břemene
s tím, že budoucí kupující se zaváže pro zpřístupnění zbývající části p.p.č. 1585/5
upravit a zpevnit stávající nezpevněnou komunikaci vedoucí mimo převáděný
pozemek.
1.11. vyhlásit záměr prodeje:
1.11.1 pozemku - p.p.č. 243/8 o výměře 62 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.11.2 pozemků - části p.p.č. 370/47 o výměře cca 20 m2 a p.p.č. 370/50 o výměře cca
10 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.11.3 pozemku - p.p.č. 2461 o výměře 6336 m2 v k.ú. Svahy, kupní cena ve výši Kč
5/1m2.
2. Město Planá podá žádost Městskému úřadu v Tachově o vymezení zastavěného území podle
§ 59 zákona č. 183/2006 Sb.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
ze 4. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 7.3.2007 na Městském úřadu v Plané

Přítomni : dle prezenční listiny
Omluveni : p.dr. Švarcbek

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala hosty a členy ZMP. Poté předal slovo panu
místostarostovi Slabému, který konstatoval, že 4. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na
dnešním jednání je přítomno v tuto chvíli 14 zastupitelů (p.Švarcbek omluven), což je nadpoloviční
většina a zastupitelstvo tak může pokračovat v dalším jednání.

Navržený program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
První změny rozpočtu města Planá na rok 2007
Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů
Příspěvky na sportovní a zájmovou činnost
Majetkoprávní záležitosti
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p.dr. Kučera a p. Sádlíková.
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 14 zastupitelů
Diskuse bude probíhat při každém projednávaném bodu programu. Zápis ze 3.jednání byl řádně
ověřen ověřovateli a je zde vyložen k nahlédnutí.

Ad 2)
p. Roučka – stěžuje si na chování mládeže v ulici Na Valech, hluk, nepořádek, i když tam PS uklízejí, je
tam málo lamp. Místostarosta: už se realizují některá opatření proti těm, kteří narušují veřejný
pořádek, kapacitu osvětlení nechá prověřit.

p.dr. Kučera – občané se dotazují, jak pokračují záměry na vybudování velkoprodejen. Starosta - do
června má být hotova prodejna PLUS, řeší se některé formální záležitosti k vydání územního
rozhodnutí.
p. Kvasnička – za jakých podmínek byl skupině ERION pronajat prostor v čp. 2, neplatili nájem, užívali
bytové prostory, které mohly být pronajaty, vznikla škoda, za kterou by někdo měl odpovídat. Střet
zájmů-skupina hrála na volebních akcích ODS. Starosta: souhlas k užívání prostor dala rada, několikrát
jej prodloužila, nyní si skupina připravuje klubovnu v čp. 124 po skautech. Je zájem skupinu
podporovat, jde o plánskou mládež. Prostory v čp. 2 jsou již delší dobu určeny jako budoucí kancelář
pro MěÚ.
p. Borč – měl by se znovu pozvat policejní ředitel, aby zhodnotil účinnost opatření přijatých na
ochranu veřejného pořádku.
p. Teplík – městský strážník by měl informovat, jak pomáhá kamerový systém. P.Chojna- zatím byly
zaměřeny kamery na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, první hříšníci již byli odhaleni a
potrestáni.
p. Čech – stěžuje si na chování řidičů, nerespektují přechod pro chodce u Mes Amis, po pěší zóně
jezdí čtyřkolky, auta bez značek, ale i bezohlední cyklisté.
Diskuse ke zprávě OO Policie ČR byla odkázána do bodu 8.
Ad 3)
Tajemnice MěÚ p. Mertlová informovala o práci Rady od 3.jednání zastupitelstva, informaci doplnil
p.starosta.: 14.3. bude slavnostně zahájen provoz výtopny na biomasu, v čp. 293 byly upraveny
nebytové prostory jako dílna pro lehkou výrobní činnost, zatím asi 10 zaměstnanců, běží jednání o
opravě nafukovací haly, byl opraven vstupní prostor do DPS Bohušova, už by neměla pronikat voda
do suterénu, městský strážník spolu s Policií ČR kontrolovali herny a bary 2 dny po sobě, zaměřili se
na alkohol u mládeže – negativní.
p.dr. Průchová – zprávu Policie ČR považuji za blábol.

Ad 4)
Vedoucí FO před jednáním rozdala všem členům ZMP návrh prvních změn rozpočtu na rok 2007. Dále
obdrželi návrh výhledu hospodaření města na další období a p.starostou zpracovaný návrh
investičních akcí se zdůvodněním záměru.
Rozpočtové změny schváleny - 14 hlasů pro.

Ad 5)
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Planá obdrželi
členové ZMP spolu s pozvánkou.
Diskuse: dr. Průchová žádá o vysvětlení ztráty hospodaření ZŠ Na Valech. Pro schválení 14

Ad 6)
Návrh rozdělení příspěvků a darů na činnost sportovním a zájmovým organizacím i jednotlivcům
obdrželi členové ZMP spolu s pozvánkou. Okomentoval jej p. starosta.Požadavky byly na více než 1
mil.Kč, rada musela hodně škrtat.
Diskuse:
p. Teplík (jako předseda FV) – FV kontroloval agendu žádostí,vcelku odpovídají stanoveným zásadám.
Příspěvek pro Kotec – není jasné, jak jej využijí pro plánskou oblast, navrhují, aby bylo odloženo do
vyjasnění. Postupně bude FV jednotlivé příjemce žádat o doložení, jak příspěvek využívají.
p. Teplík (sám za sebe, jak uvedl) – myslí si, že občanská sdružení by si měla činnost hradit sama, jako
to dělá např. Hornický spolek (dotaci využije plně pro provoz muzea, činnost spolku si členové hradí
sami). Týká se to např. zahrádkářů, rybářů a kynologů. S tímto názorem souhlasí i dr. Průchová.
Starosta- dotace pro zahrádkáře by měla být použita jako kompenzace za zvýšení nájmu.Rybáři
dostávají příspěvek na práci s mládeží, letos pořádají okresní soutěž, další organizace jej využijí např.
na opravy kluboven a areálů (střelci, kynologové atd.). Jinak chceme všeobecně podpořit spolkovou

činnost. Ing. Ťupová – podporují se účelové dotace, ČZS ještě nikdy žádnou nedostal, chtějí jen na
nájemné.
p. Kvasnička – ZO ČZS nebude chtít přistoupit na zvýšení nájmu, je obava, že příspěvek bude použit na
odměny členů výboru, které jsou pravidelně vypláceny. P. Němečková – je pro podporu všech
smysluplných činností. Ing. Krejčí – rovněž je pro podporu spolkové a smysluplné činnosti (ne na
odměny). Podle něj má Kotec jiné zdroje pro svou činnost, dotace z Plané by měla být použita jen pro
Planou a to nad rámec jejich základního rozpočtu. P.Kvasnička – Kotec bojuje proti drogám, ale platí
pro jeho činnost „čím hůře, tím lépe“…
p. Červeňák – FK dostane dotaci na činnost, ale chtěli i na nákup traktoru na sekání trávy, dala by se
dotace rozdělit? Zastupitelé s tím souhlasili, takže takto bude dotace pro FK upravena.
Závěr: pro rozdělení příspěvku dle návrhu bylo 13 hlasů (zdržel se p. Kvasnička) s tím, že dotace pro
Kotec bude pozastavena , dokud věrohodně nedoloží, že je využita pro Plánsko.

Ad 7)
Podklady k tomuto bodu obdrželi členové ZMP spolu s pozvánkou.
Vedoucí správního odboru p. Baron je předkládá na základě jejich projednání v radě města.. V úvodu
vysvětlil, jak to bylo se žádostí Terraplan a K. o prodej pozemku č. 2553 podanou v r. 2004. To vzali
zastupitelé na vědomí.

A/ prodej nemovitostí

1/ Pozemek, p.p.č. 1860/64, ost.plocha o výměře 439 m2 v k.ú. Planá u M.L, pozemek v Bohušově
ulici, určen k výstavbě RD, záměr prodeje schválen 24.2.1998, záměr prodeje zveřejněn 19.2.2007,
kupní cena pozemku podle usnes. ZMP č. 91/4 z 23.5.2001 činí 92.190 Kč, splatnost kupní ceny
pozemku : 57.070 Kč před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 35.120 Kč před podáním
návrhu na vklad práva do KN, žadatelé manželé Šroubovi.

Pro 12 (p.Křístek a p.Kvasnička dočasně mimo).

2/ Pozemek, p.p.č. 538/41 o výměře 822 m2 v k.ú. Planá u M.L., v zóně IBV Planá – sever, určený k
výstavbě 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 452.100 Kč, splatnost kupní ceny pozemku při podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, žadatelé manželé Matalovi. 14 pro

3/ Pozemek, p.p.č. 1860/84, ost.plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Planá u M.L, v Bohušově ulici, navazuje
na pozemek žadatele, je zastavěn plotem u rodinného domu ve vlastnictví žadatele, záměr prodeje
schválen 31.1.2007, za podmínky, že bude smluvně zřízeno věcné břemeno ve prospěch vlastníka
podzemního el.vedení, které se na pozemku nachází, záměr prodeje zveřejněn 19.2.2007, kupní cena
pozemku podle usnes ZMP č. 195/5 z 24.3.1998 činí 2.160 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před
podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : manželé Šmejkalovi.
10 pro, 4 proti (p.Kvasnička, p.Krátký, p.Červeňák, p.dr. Průchová).

4/ Pozemek, p.p.č. 474/5, orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Týnec u Plané, v intravilánu části obce,
navazuje na nemovitost ve vlastnictví žadatele, záměr prodeje schválen 31.1.2007, záměr prodeje
zveřejněn 19.2.2007, kupní cena pozemku podle zásad činí 47.520 Kč, splatnost kupní ceny pozemku
před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : p. Pál. 14 pro

5/ Pozemek, p.p.č. 1317/6, zahrada o výměře 134 m2 v k.ú. Týnec u Plané, v intravilánu části obce,
navazuje na pozemky žadatele, záměr prodeje schválen 31.1.2007, záměr prodeje zveřejněn
19.2.2007,
kupní cena pozemku podle zásad činí 5.360 Kč, splatnost kupní ceny pozemku před podáním návrhu
na vklad práva do KN, žadatel : p.Hejlek. 14 pro

6/ Pozemek, p.p.č. 2553/2, část o výměře cca 150 m2 v k.ú. Planá u M.L., v Sadové ulici, navazuje na
pozemky žadatele pro stavbu prodejny potravin, záměr prodeje schválen 13.12.2006, záměr prodeje
zveřejněn 15.1.2006, kupní cena pozemku podle zásad činí 110,- Kč/1 m2, splatnost kupní ceny
pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : LIDL Česká republika, v.o.s., za
nabídnutou kupní cenu 500,- Kč/1 m2, s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a

kupní smlouvy po vyhotovení geom. plánu na zaměření pozemku, po dokončení výstavby prodejny
potravin. 13 pro, zdržel se p. Teplík

7/ Pozemek, p.p.č. 370/8, trv.trav.porost o výměře 2333 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, mimo intravilán
části obce, záměr prodeje schválen 19.5.2004, záměr prodeje zveřejněn 19.2.2007, kupní cena
pozemku podle usnesení ZMP č. 42.1.6 ze dne 17.12.2003 činí 93.320 Kč, splatnost kupní ceny
pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, žadatel : p. Dienstbier. 14 pro

8/ Dům čp. 47 se st.p.č. 46/1 o výměře 597 m2, 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 2001 provedeny
opravy 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 před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do KN
- žadatelé : 1) Nguen Thi Sam

2) Vu Dinh Trung

3) Mac Xuan Truong.

9/ Pozemek, část st.p.č. 46/1 o výměře cca 50 m2, k.ú. Planá u M.L., část dvora domu čp. 47 na nám.
Svobody, je v nájmu třetí osoby jako zahrádka, záměr prodeje schválen dne 17.4.2002, záměr prodeje
zveřejněn 30.4.2002, cena podle zásad činí 110 Kč/1m2, splatnost kupní ceny před podáním návrhu
na vklad kupní smlouvy do KN, žadatel : p. Roučka.

O bodu 8 a 9 se jednalo současně, p. Baron vysvětlil proč, zájemce p. Roučka vysvětlil, proč chce
pozemek koupit. Místostarosta navrhl, aby se dům čp. 47 prodal obálkovou metodou a pozemek aby
se prodal s podmínkou, že kupní smlouva bude uzavřena jen v případě prodeje domu. 13 pro
(dočasně nepřítomen p. Antropius)

10/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí převod bytu č. 3 v domě čp. 822
v Bohušově ulici s p.Havlíkovou na základě smlouvy o převodu práv a povinností mezi p. Votavovou a
p. Havlíkovou ze dne 11.12.2006. 14 pro

11/ RMP doporučuje ZMP vypustit z usnesení č. 7.6 ze dne 13.12.2006 podmínku zřízení věcného břemene s tím, že budoucí kupující se
zaváže pro zpřístupnění zbývající části p.p.č. 1585/5 upravit a zpevnit stávající nezpevněnou komunikaci vedoucí mimo převáděný
pozemek. 14 pro

12/ Oprava chyby v usnesení ZMP č. 103.1 ze dne 10.4.2006 a č. 106.2.1 ze dne 26.4.2006 : správné
znění je „…průmyslový objekt na st.p.č. 668, ….. stavba občanského vybavení čp. 575 na st.p.č.
861,…“
13 pro, zdržel se p. Teplík

B/ záměr prodeje nemovitostí

1/ Pozemek, p.p.č. 243/8, ost.plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Planá u M.L, pozemek v ulici Školní, je
z větší části zastavěn budovou pošty, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. 14 pro

2/ Pozemky, části p.p.č. 370/47, ost.plocha o výměře cca 20 m2 a p.p.č. 370/50, ost.plocha o
výměře cca 10 m2, v k.ú. Planá u M.L., pozemky v Revoluční ulici, navazují na objekt čp. 663 pro
jehož přístavbu mají být využity, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. 14 pro

3/ Pozemek, p.p.č. 2461, trv.trav.porost o výměře 6336 m2 v k.ú. Svahy, pozemek mimo intravilán
části obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku za kupní cenu ve výši 5,- Kč/1m2.
14 pro

Ad 8)
p. Kvasnička – přečetl průběžnou zprávu kontrolního výboru o kontrole probíhající na Plánských
službách, písemně předána k zápisu, obdrží ji všichni členové Z, aby se k ní mohli vyjádřit na dalším
jednání.
Starosta – předal návrh investičních akcí do roku 2011, je to pracovní verze, všichni se k ní mohou
vyjádřit, navrhnout doplňky a změny, invest. oddělení doplní orientačně výši nákladů na realizaci,
bude na dalším jednání Z.
Místostarosta – dal hlasovat o schválení rozpočtového výhledu, je třeba jej schválit např. kvůli
žádostem o dotace - 14 pro
Podle nového stavebního zákona nelze v obcích, které nemají územní plán, schválit žádnou stavební
činnost. U nás se to týká částí města (osad), je třeba zde vymezit zastavěné území, aby bylo možné
povolovat stavební úpravy a změny. Výklad doplnila vedoucí odboru VÚP p. Ludvíková. Pro podání
žádosti o vymezení zastavěného území bylo 14 pro.
Občan z Pavlovic vyjádřil obavy dalších pavlovických občanů, že vymezením území by mohlo dojít ke
zvýšení stavební činnosti s negativním dopadem na životní prostředí atd.
Místostarosta rozdal členům Z organizační schéma Města a Městského úřadu.

p. Němečková – vrátila se ke zprávě OO Policie v Plané, je příliš obecná, nic neřeší. Urychleně by se
měly dokoupit další kamery a osadit je na inkriminovaná místa. P. Kvasnička – kamery by se měly
stěhovat, nebudou-li záznamy pravidelně vyhodnocovány, je to na nic. Policie ČR by měla doložit,
kolik přestupků a trestných činů bylo zjištěno, předáno na přestupkovou komisi či k dalšímu
jednání.Starosta – záznamy se pravidelně vyhodnocují, první provinilci již byli potrestáni. Není možno
je stěhovat pravidelně a neustále.
V závěru diskuse bylo zformulováno usnesení ke zprávě OO Policie v Plané - pro něj hlasovalo
12 (zdržel se p. starosta, již předtím odešla p.dr. Bartáková).
p.ing. Krejčí – zda se letos počítá s úpravou cesty do Řešanova. IT – bude řešeno v rámci
pozemkových úprav. Dále se ptal, jak pokračuje oprava nafukovací haly, v dubnu zde má být
velikonoční turnaj, aby nebyla ostuda. P. Antropius – měl by se hledat jiný dodavatel, když s tím
dosavadním (p.Marek) není možná dohoda. IT – počkáme, zda dá nabídku do 12.3.2007, pak budeme
jednat s jinou firmou. P.Krejčího ještě zajímalo, jak dalece se průběžná zpráva kontrolního výboru
blíží konečné verzi, to p. Kvasnička nedokáže odhadnout.
Starosta – plánská skupina Erion spolupracuje zadarmo s kulturním střediskem, půjčuje mu
ozvučovací zařízení. Byt v čp. 2 byl již dříve určen pro zřízení další kanceláře pro MěÚ. Elektřinu si
skupina platila sama. Za vystoupení na předvolební akci ODS dostali zaplaceno od ODS. Město ji
podporuje jako každou jinou zájmovou činnost. P.Kvasnička vidí jako závadu, že nebyla uzavřená
smlouva o pronájmu, jiné skupiny by jistě také uvítaly takovou podporu. P. Antropius – stálo by za to
porovnat domnělou škodu proti přínosu činnosti skupiny Erion.
p. Teplík – pořizované záznamy z jednání mají špatnou technickou úroveň. Místostarosta – má
k dispozici nabídky na vybavení pro záznam jednání a hlasování. P.Teplík znovu upozornil na nutnost
prořezat křoví kolem silnice ke sv. Anně a stromoví u rozhledny. Ředitel PS toto projedná s vedoucím
střediska technických služeb. P. Teplík dále navrhuje, aby byla rozšířena komise pro hodnocení
nabídek o další členy (zájem má p. Červeňák, členství není omezeno, zájemci se mohou přihlásit).
p. Antropius – upozornil na divokou skládku mezi koupalištěm a areálem střeleckého klubu, mělo by
se upravit a přednostně dobudovat v tomto místě oplocení. Místostarosta – projedná
s provozovatelem koupaliště.
p.dr. Průchová – jak souvisí záměr majitele čp. 21 a 22 nahradit prostor před domy dlažbou
s celkovou koncepcí náměstí, vysvětlil místostarosta.
Ing. Ťupová – vyjádřila se k průběžné zprávě KV a úpravě smlouvy 4/2006, která se přímo týká její
funkce. Místostarosta – úpravy smlouvy byly provedeny po poradě všech zainteresovaných stran, na
doporučení interního auditu, vyjádří se až ke konečné zprávě.
p.dr. Průchová – všichni členové Z by měli dostat smlouvy s Plánskými službami, p. Teplík požaduje,
aby dostali také smlouvu o pronájmu výtopny firmě TENZA.

Ad 9)

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení č. 15 – ZMP bere na vědomí: zprávu o činnosti Rady,
průběžnou zprávu kontrolního výboru a náměty a připomínky členů zastupitelstva a přítomných
občanů. 13 hlasů pro
Na závěr jednání byla přečtena konečná verze usnesení a p. místostarosta ukončil jednání v 19.35
hod.

