Usnesení
ze 3.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 31.1.2007
U 10 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady města Planá od 2.jednání ZMP.
2. informaci ředitele OŠ Policie ČR v Tachově o veřejném pořádku a bezpečnosti ve městě Planá.

U 11 – ZMP schválilo:
1. program 3.jednání a ověřovatele zápisu p.dr. Zdeňku Bartákovou a p.Jiřího Krátkého.
2. rozpočet Města Planá na rok 2007 – příjmy ve výši 96.430.000 Kč (vlastní příjmy 81.430.000,
použití Fondu rezerv a rozvoje 15.000.000), výdaje ve výši 96.430.000 Kč (neinvestiční výdaje
51.000.000, investiční výdaje 45.430.000) a závazné ukazatele pro rok 2007.
3. úpravu měsíčních odměn neuvolněným členům ZMP dle NV č. 614/2006 od 1.1.2007 takto:
člen RMP 1.500 Kč, předseda výboru nebo komise rady 1.190 Kč, člen Z bez funkce 360 Kč.
Řadový občan za funkci člena výboru nebo komise rady obdrží odměnu 400 Kč měsíčně.
4. přijetí darů pro sbírku moderního umění (keramický kachel „Milostný dopis“ od M.V.Hůrky
v hodnotě 8.000 Kč a obraz „Pálava“ od Fr. Hodonského v hodnotě 30.000 Kč).
5. smlouvu se Zpč. Plynárenskou o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy na plynovod
Planá-sever I.etapa.
6. bezúročnou půjčku ve výši 3.000.000 Kč Plánským službám, s.r.o. na pořízení úklidového
stroje, splatná do 6 let.
7. použití rezervy rozpočtu na úhrady škod způsobených orkánem ve dnech 18.-19.1.2007.
8. dodatek, kterým se upřesňuje usnesení č. 7.7.6 ze dne 13.12.06. Předmětem převodu bude
p.p.č. 1585/38 o výměře 6.262 m2, podle GP č. 1584-12/2007.

U 12 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat p.Dologhovi byt č. 6 v domě čp. 340 ve Smetanově ulici, kupní cena podle
její splatnosti 557.853 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.2. prodat manželům Malátovým byt č. 773/2 v domě čp. 773 v Bohušově ulici,
kupní cena bytu podle její splatnosti 174.033 Kč, splatná před podáním návrhu na
vklad práva do KN.
1.3. prodat p. Altmanovi a p.Kohoutové pozemek - p.p.č. 538/57 o výměře 853 m2
v k.ú. Planá u M.L., kupní cena pozemku 469.150 Kč, splatná při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
1.4. prodat manželům Pechovým pozemek - p.p.č. 538/43 o výměře 623 m2 v k.ú.
Planá u M.L., kupní cena pozemku 342.650 Kč, splatná při podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
1.5. prodat p. Mahdalovi a p. Chybové pozemek - p.p.č. 538/58 o výměře 853 m2
v k.ú. Planá u M.L.. kupní cena pozemku činí 469.150 Kč, splatná při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
1.6. prodat p. Staňkovi pozemek - p.p.č. 250,vodní plocha o výměře 3183 m2 v k.ú.
Otín u Plané, kupní cena 40.000 Kč, za podmínky, že kupní smlouva bude
uzavřena po provedení stavebních úprav vodní nádrže, které zohlední Městem
Planá požadované podmínky akumulace a retence na základě příslušného
povolení k nakládání s vodami, nejpozději do pěti let od uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě. Kupní cena splatná před podáním návrhu na vklad práva
do KN.
1.7. prodat manželům Heřtovým pozemek - p.p.č. 369/22 o výměře 140 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena pozemku 5.600 Kč, splatná před podáním návrhu
na vklad práva do KN.

1.8. prodat manželům Folejtarovým pozemek - p.p.č. 369/23 o výměře 205 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena 8.200 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad
práva do KN.
1.9. prodat p.Drábkovi pozemek - p.p.č. 159/8 o výměře 12.935 m2 v k.ú. Kříženec,
kupní cena 64.675 Kč, splatná před podáním návrhu na vklad práva do KN.
1.10. vyhlásit záměr prodeje:
1.10.1. pozemku -p.p.č. 1317/6 o výměře 134 m2 v k.ú. Týnec u Plané.
1.10.2. pozemku - p.p.č. 1860/84 o výměře 9 m2 v k.ú. Planá u M.L., za podmínky, že
bude smluvně zajištěno věcné břemeno na prodávaný pozemek ve prospěch
vlastníka podzemního el.vedení, které se na pozemku nachází.
1.10.3. bytového domu čp. 44 se st.p.č. 39/1 o výměře 386 m2 a sousedícího pozemku
- st.p.č. 41/3 o výměře 223 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.10.4. pozemku - p.p.č. 474/5 o výměře 1188 m2 v k.ú. Týnec u Plané.
1.11. neschválit prodej:
1.11.1. pozemků – částí p.p.č. 368/1 a 369/12 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží do doby rozhodnutí o využití území.
1.11.2. pozemku - části p.p.č. 3507/3 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Planá u M.L.
1.11.3. pozemků - p.p.č. 1553/2 o výměře 1520 m2 a p.p.č. 1553/5 o výměře 666 m2
v k.ú. Planá u M.L.
1.11.4. pozemku - části p.p.č. 2064/2 v k.ú. Planá u M.L., s tím, že v této lokalitě bude
nadále možno stavět zděné garáže již jen v místě stávajících plechových garáží.
2. i nadále bude vždy 10.3. vyvěšována tibetská vlajka jako připomínka násilné okupace Tibetu.

U 13 – ZMP zvolilo:
1. do funkce člena kontrolního výboru p. Vladimíra Klimenta a p. Pavla Čecha.
2. do funkce člena finančního výboru p. Romana Sovku, p. Zdeňka Houšku, p. Josefa Bitaru a p.
Elišku Musilovou.

U 14 – ZMP ukládá:
1. kontrolnímu výboru prověřit smluvní vztahy mezi Městem Planá a Plánskými službami, s.r.o.
Zprávu předložit na 5.jednání ZMP.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
ze 3. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 31.1.2007 na Městském úřadu
v Plané
Přítomni : dle prezenční listiny
Omluveni : RSDr. Josef Švarcbek

ad 1) Zahájení
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala hosty a členy ZMP. Poté pan starosta předal slovo
panu místostarostovi Slabému, který konstatoval, že 3. 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.
7.
8.
9.

Zahájení
Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Informace OOP Policie ČR v Plané - veřejný pořádek a bezpečnost ve městě
Rozpočet Města Planá na rok 2007, závazné ukazatele
Majetkoprávní záležitosti
Volba členů kontrolního a finančního výboru
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi MUDr. Zdeňka Bartáková a Jiří Krátký. Bude
upraveno pořadí jednacích bodů.
Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 14 zastupitelů.

ad 2) Informace OO Policie ČR v Plané-veřejný pořádek a bezpečnost ve městě
Pan starosta představil ředitele Okresní Policie v Tachově pana Kníže a zástupce Policie Planá p.
Rysku. přítomen byl i strážník Městské policie Planá pan Chojna.
Pan Kníže - v Plané se stalo v minulém roce 265 trestných činů, z toho bylo 145 objasněno, t.j. 55,47
%. Mezi nejčastější trestnou činnost patřilo vloupání do chat, drobné krádeže (barevné kovy),
vandalismus.Počet přestupků byl v r. 2006 přibližně stejný jako v minulých letech.
Policie se také potýká s personálními problémy. V obvodu Planá je 12 policistů.

Pokud budou občané telefonovat na policii, doporučuje vytočit číslo 158, lze použít i číslo 112, ale na
čísle 158 je vždy kvalifikovaný policista, který by měl vždy poradit. Telefonáty jsou nahrávány a lze
telefonovat od pondělí do neděle i o svátcích.
MUDr. Průchová vyzvala přítomné k dotazům na p. Kníže.
Pan Brůžek si stěžoval jako na minulém ZMP na parkování vozidel před garážemi, kde by měly být
osazeny značky. Dále v celé Smetanově ul. parkuje 90 % aut v protisměru a policisté se tím
nezabývají, i když na toto byli p. Brůžkem upozorněni a byli i svědky přestupku na místě a vůbec
nezasáhli.
Pan Borč si také stěžoval na parkování aut na chodnících a na nepřiměřenou rychlost vozidel v obytné
zóně na náměstí a v ul.Dukelských hrdinů. Byl svědkem, kdy vandalové vyvrátili dopravní značky na
náměstí, sám pan Borč ale nechce dát své jméno do protokolu, protože má obavy z napadení ze
strany obviněných. Policie by měla zakročit, pokud je něčeho svědkem, ale podle jeho názoru policie
v Plané pouze přihlíží. Domnívá se že by se měly provádět besedy ve školách, kontrolovat prodej
alkoholu a cigaret mladistvým.
Mgr. Kvasnička - dopravní situace na náměstí se od nešťastné události, která se stala na podzim v r.
2006, nezměnila. Od čtvrtka do neděle se po 22. hodině stává z náměstí závodní dráha. P. Kvasnička
byl svědkem toho, že starší pán chtěl učinit oznámení a toto mu bylo policistou vymluveno. Dále by p.
Kvasnička chtěl vědět, jak budou fungovat smíšené hlídky a zda již pomohly kamery rozmístěné ve
městě k odhalení trestné činnosti ?
Pan Kníže-preventivní informační služby na Tachovsku provádí p. Blahník, zjistí, zda by bylo možné
uskutečnit přednášky i v Plané. Pan ředitel se zúčastní příštího zastupitelstva a bude informovat o
hlídkách, besedách a jak se řeší situace ve Smetanově ulici. Policie kamerový systém využívá
k odhalování trestné činnosti velice často.
Pan starosta - je již uzavřená dohoda mezi Policií ČR a Městskou policií Planá, že smíšené hlídky se
budou konat 1 až 2 x měsíčně i v noci. Jedna hlídka již proběhla, dávalo se fouknout do přístroje CA
200 (digitální přístroj na měření alkoholu v dechu) 4 nezletilcům v nočních hodinách-výsledek byl
negativní. Kamerový systém v Plané již odhalil 2 osoby při výtržnictví a byly i pokutovány. Je ale
nutné, aby občané nebyli k chování vandalů chladní a aby byli v případě nutnosti ochotni svědčit.
Pan Antropius - noční hlídky by se měly na náměstí a v ulici Dukelských hrdinů zintenzivnit. Rozmáhají
se ve městě také čtyřkolky, dělají si na různých pozemcích terénní dráhy.
Pan Brůžek - je možné zavolat přímo řediteli policie, když jsme nespokojeni s přístupem policie ?
Telefon přímo k řediteli - 974337220, e-mailová adresa - krize@mvcr.cz.
Pan Kníže přislíbil, že tato jednání se zastupiteli se budou konat pravidelně alespoň 1 x za
rok.
- zpráva se bere na vědomí 14 pro

ad 3) Diskuse občanů
-

nikdo se nepřihlásil

ad 4) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
-

přečetla tajemnice paní Mertlová

Pan starosta - Nemocnice Planá byla dnes vydražena společností Západočeská nemocnice a.s. za
46 450 tis. Kč. Záměrem společnosti je nemocnici opět otevřít, budou se muset udělat nějaké
stavební úpravy, získat licence na lůžková oddělení atd.
30.1.2007 byl pan starosta v německém Zwiesselu, kde proběhla akce „Bavorsko-Čechy : 1500 let
sousedství.“ Připravují výstavu, která potrvá od 25.5. do 14.10.2007.
Pan Teplík - jak dopadlo jednání o zřízení nových autob. spojů na Novou Hospodu ?
Pan místostarosta - spoje na této lince mají ztrátu 430 tisíc Kč, Krajský úřad by zaplatil 50 % a dále by
se na financování podílely společnost CTP a obce (Planá a Bor), financování by se týkalo pouze tohoto
roku.
Pan Teplík - jaké jsou následky vichřice ?
Pan starosta - nafukovací hala se protrhla a leží na zemi - je pojištěná, ze střechy školy na náměstí
Svobody uletěly alukrytové šablony a v menší míře byla škoda na střeše školy Na Valech. V našich
lesích spadlo asi 5000 m³ stromů (to je objem roční těžby). Na dětském hřišti spadla skluzavka a
zdemolovalo se zařízení na odchyt holubů. V Pavlovicích spadl strom do rybníka-poškodil zábradlí a
strhnul veřejné osvětlení.
Ing. Ťupa - oprava haly bude trvat asi 6 týdnů.
-

zpráva se bera na vědomí - 14 pro

ad 5) Rozpočet Města Planá na rok 2007, závazné ukazatele
Zastupitelé dostali materiály k tomuto bodu k prostudování.
Pan Teplík - žádá, aby se do budoucna v rozpočtu počítalo s vyasfaltováním dvora technických služeb.
Ing. Ťupová-toto v návrhu rozpočtu bylo, ale na prac. jednání ZMP se rozhodlo tento bod nedávat
mezi akce na rok 2007. Finance z Fondu rezerv budou připraveny hlavně na akci Čistá Berounka a na
rekonstrukce dvorů škol.
Je třeba schválit ještě jednu změnu v rozpočtu a to pokrytí nákladů škod způsobených vichřicí
z rezervy - 14 pro
Pan starosta - na pracovním jednání ZMP se hovořilo o půjčce Plánským službám na zametací stroj.
Nechal zpracovat kalkulaci, jaké by byly náklady, kdybychom si tyto úklidové práce (zametání
chodníků, schodů, komunikací, sypání, hrabání atd.) nechali dělat od Tachova. Roční úklid pro naše
město by stál 871 212 Kč, naše služby toto dělají za 484 tis. Kč.

Mgr. Němečková a MUDr. Průchová - záleží na tom, kolikrát úklid proběhne - místostarosta - 1 x za 14
dní.
MUDr. Kučera - vyplatilo by se mít stroj v majetku města, budeme mít možnost uklízet, kdy bude
potřeba, je to lepší než si ho půjčovat, je také možné, že firma by mohla příští roky zvýšit své sazby
atd.
Pan místostarosta - pokud bychom chtěli stroj koupit, museli bychom toto odsouhlasit již dnes,
protože dodací lhůta stroje je dlouhá a pak by se nedal využívat v celé sezóně. Možná bychom služby
se strojem mohli poskytovat i jiným městům a obcím.
Pan Antropius - kdo bude provádět kontrolní činnost ze strany města - místostarosta, ing. Ťupa, ing.
Ťupová.
Kdo je pro zařadit do rozpočtu 3 mil. Kč, abychom tuto částku mohli půjčit službám na nákup
zametací techniky - pro 9, proti 2(Křístek, Průchová), zdrželi se 3 (Němečková, Kvasnička,
Červeňák).
Pan Teplík - v rozpočtu není nájem z kotelny ? Ing. Ťupová - nájem z kotelny byl zaplacen dopředu ve
výši 9 mil. Kč, což jsme už použili na výstavbu kotelny.
-

pro schválení rozpočtu hlasovalo 12 pro, proti 2 (Kvasnička, Červeňák)

Od 18.50 hod. do 19.00 hod. byla přestávka.

ad 6) Majetkoprávní záležitosti

A/ prodej nemovitostí
1/ Byt č. 340/6 v domě čp. 340 ve Smetanově ulici, záměr prodeje schválen zásadami pro prodej bytů
z 11.4.1995, záměr prodeje zveřejněn 15.1.2007, cena podle znaleckého posudku činí 443.480 Kč,
náklady na plyn.topení 73.051 Kč, nabídková cena 120 % z ceny je 619.837 Kč, kupní cena bytu podle
její splatnosti činí 557.853 Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad práva do KN, - 14
pro
2/ Byt č. 773/2 v domě čp. 773 v Bohušově ulici, záměr prodeje schválen dodatkem k zásadám pro
prodej bytů z 11.4.1995, záměr prodeje zveřejněn 15.1.2007, cena podle znaleckého posudku činí
241.713 Kč, nabídková cena 80 % z ceny podle znaleckého posudku a usnes. 103.4.1 je 193.370 Kč,
kupní cena bytu podle její splatnosti činí 174.033 Kč, splatnost kupní ceny před podáním návrhu na
vklad práva do KN- 14 pro
3/ Pozemek, p.p.č. 538/57 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, - 14 pro

4/ Pozemek, p.p.č. 538/43 o výměře 623 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 342.650 Kč, splatnost kupní ceny pozemku při
podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, - 14 pro
5/ Pozemek, p.p.č. 538/58 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, - 14 pro
6/ Pozemek, p.p.č. 250,vodní plocha o výměře 3183 m2 v k.ú. Otín u Plané, pozemek mimo intravilán
části obce s vodní plochou, záměr prodeje schválen 6.9.2006, záměr prodeje zveřejněn 8.9.2006,
cena nemovitosti podle znaleckého posudku činí 37.010 Kč, návrh rady města na stanovení kupní
ceny ve výši 40.000 Kč, za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena po provedení stavebních
úprav vodní nádrže, které zohlední Městem Planá požadované podmínky akumulace a retence na
základě příslušného povolení k nakládání s vodami, nejpozději do tří let od uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě , splatnost kupní ceny před podáním návrhu na vklad práva do KN. ZMP
navrhuje prodloužit lhůtu do 5 let, splatnost kupní ceny před vkladem do KN - 14 pro
7/ Pozemek, p.p.č. 369/22, trv.travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek
v intravilánu části obce, navazuje na pozemky žadatele, záměr prodeje schválen 11.10.2006, záměr
prodeje zveřejněn 15.1.2006, kupní cena pozemku podle zásad činí 5.600 Kč, splatnost kupní ceny
pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN- 14 pro
8/ Pozemek, p.p.č. 369/23, trv.travní porost o výměře 205 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek
v intravilánu části obce, navazuje na pozemky žadatele, záměr prodeje schválen 11.10.2006, záměr
prodeje zveřejněn 15.1.2006, kupní cena pozemku podle zásad činí 8.200 Kč, splatnost kupní ceny
pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN- 14 pro
9/ Pozemek, p.p.č. 159/8, orná půda o výměře 12.935 m2 v k.ú. Kříženec, pozemek mimo intravilán
části obce, záměr prodeje schválen 13.12.2006, záměr prodeje zveřejněn 15.1.2006, splatnost kupní
ceny pozemku před podáním návrhu na vklad práva do KN, ZMP navrhuje prodat pozemek za 5
Kč/m² to je 64 675 Kč - 14 pro
10/ Pozemek, p.p.č. 1553/2, ost.plocha, část o výměře cca 150 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- pozemek v Sadové ulici, navazuje na pozemky žadatele pro stavbu prodejny potravin, záměr prodeje
schválen 13.12.2006, záměr prodeje zveřejněn 15.1.2006, 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.
Na jednání ZMP vystoupil zástupce Kompetenz Develop pan Speierl - na pozemek jsme měli u města
podanou žádost od r. 2004 a nedostalo se nám odpovědi, trváme na tom žádost vyřídit, protože
bychom měli s pozemkem různé záměry. Dále vystoupil p. Poštolka ze spol. Lidl, ten měl o pozemek

také zájem. Pan místostarosta navrhl odložit bod na příště z proceduálních důvodů (vyřízení žádosti
původního žadatele z r. 2004) - 14 pro
B/ záměr prodeje nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 1317/6, zahrada o výměře 134 m2 v k.ú. Týnec u Plané, pozemek v intravilánu
části obce, navazuje na pozemky žadatele, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku.
- 14 pro
2/ Pozemek, p.p.č. 1860/84, ost.plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Planá u M.L, pozemek v Bohušově ulici,
navazuje na pozemek žadatele, je zastavěn plotem u rodinného domu ve vlastnictví žadatele, RMP
doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku za podmínky, že bude smluvně zajištěno věcné
břemeno na prodávaný pozemek ve prospěch vlastníka podzemního el.vedení, které se na pozemku
nachází.
Vznikla diskuse - stavebník si neúmyslně zvětšil pozemek kvůli pilířům na připojení plynu a elektriky.
V případě poruchy by byl plot zbourán bez náhrady, stavebník toto bere na vědomí.
Mgr. Němečková se obává, aby tohoto nebylo v budoucnu zneužíváno. Pan Antropius je pro to, aby
se zde udělala výjimka a pozemek se stavebníkovi prodal s tím, že při výstavbě Planá - sever se na
tyto věci zaměříme - pro 11, proti 3 (Kvasnička,Krátký,Červeňák)
3/ Bytový dům čp. 44 se st.p.č. 39/1 o výměře 386 m2 a sousedící pozemek, st.p.č. 41/3
o výměře 223 m2 v k.ú. Planá u M.L., dům s 5 byty na náměstí Svobody, a sousedící pozemek, přes
který je zajištěn z ulice Na Valech přístup ke dvěma dalším nemovitostem ve vlastnictví jiných
vlastníků, prodej p.p.č. 41/3 neschválen v roce 2004 jinému žadateli, RMP doporučuje ZMP schválit
záměr prodeje obou nemovitostí. - 14 pro
4/ Pozemek, p.p.č. 474/5, orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Týnec u Plané, pozemek v intravilánu
části obce, navazuje na nemovitost ve vlastnictví žadatele, RMP doporučuje ZMP schválit prodej
pozemku. - 14 pro
5/ Pozemky, části p.p.č. 368/1 a 369/12, trv.trav.plochy o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, pozemky v intravilánu části obce, navazují na nemovitost ve vlastnictví žadatele,
RMP doporučuje ZMP neschválit prodej pozemků, do doby rozhodnutí o využití území. - 14 pro
6/ Pozemek, část p.p.č. 3507/3, ost.komunikace o výměře cca 90 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek
v Kyjovské ulici, navazuje na objekt ve vlastnictví žadatele a nachází se na něm septik, který je
součástí této nemovitosti, opakovaná žádost z roku 2004 stejného žadatele, RMP doporučuje ZMP
neschválit prodej pozemku. - 14 pro
7/ Pozemky, p.p.č. 1553/2, ost.plocha o výměře 1520 m2 a p.p.č. 1553/5, ost.plocha o výměře
666 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemky na křižovatce Sadové ulice se silnicí I/21, RMP doporučuje ZMP
neschválit prodej pozemků, které jsou dotčeny plánovanou výstavbou kruhového objezdu (prodej
části p.p.č. 1553/2 viz bod A/10) - 14 pro

8/ Pozemek, část p.p.č. 2064/2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek v areálu řadových garáží při Plzeňské
ulici, RMP doporučuje ZMP neschválit prodej pozemku ke stavbě garáže, s odkazem na předešlá
usnesení ke stejným žádostem dřívějších žadatelů, s tím, že v této lokalitě řadových garáží bude
nadále možno stavět zděné garáže již pouze v místě stávajících plechových garáží. 14 pro
A11) Na posledním jednání RMP doporučila ZMP schválit dodatek k usnesení č. 7 7/6 z 13.12.2006,
kdy zastupitelstvo schválilo snížení výměry prodávané pro stavbu Discount Plus na přibližně 6 500 m²,
žadatel nechal zhotovit geometrický plán a ten stanovil výměru 6 562 m², RMP doporučuje přijmout
dodatek, kterým se upřesní výměra prodávaného pozemku pro Discount Plus s tím, že na základě
usnesení bude možno udělat smlouvu.
- 13 pro, proti 1 (Červeňák)

ad 7) Volba členů kontrolního a finančního výboru
Mgr. Kvasnička navrhuje členy kontrolního výboru - Kliment Vladimír, p. Čech Pavel. Výbor bude ještě
rozšířen alespoň na 5 členů. - 14 pro
Pan Teplík navrhuje členy finančního výboru - Roman Sovka, Zdeněk Houška, Josef Bitara, Eliška
Musilová - pro 14

ad 8) Různé, diskuse
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se Zpč. Plynárenskou o podmínkách uzavření budoucí kupní
smlouvy na plynovod Planá-sever I. etapa
- 14 pro

ZMP schvaluje měsíční odměny členům výboru - návrh místostarosty-300 Kč, návrh Mgr. Kvasničky 400 Kč - pro 400 Kč hlasovalo 13 zastupitelů, 1 se zdržel (Teplík)

ZMP schvaluje přijetí 2 darů pro sbírku moderního umění (keramický kachel „Milostný dopis“ od M.V.
Hůrky v hodnotě 8 000 Kč a obraz „Pálava“ od Fr. Hodonského v hodnotě 30 000 Kč)
- 14 pro

ZMP schvaluje i nadále vyvěšovat vždy 10.3. tibetskou vlajku jako připomínku násilné okupace
Tibetu.
- 13 pro, 1 proti (Teplík)

MUDr. Průchová byla požádána veřejností, aby se Plánské služby vyjádřily, jaká bude jejich působnost
po ukončení činnosti spojené s výrobou a dodávkou tepelné energie. Toto vyjádření přečetla
zastupitelům. Mgr. Němečková dává první podnět pro kontrolní výbor, aby udělala kontrolu práce

Plánských služeb - jaký objem práce kolik lidí vykonává s jakou efektivitou atd. - předseda kontrolního
výboru Mgr. Kvasnička s kontrolou počítá.
Dále probíhala diskuse k práci Plánských služeb s.r.o. Planá.

Pan Teplík navrhuje poslat dopis naší vládě, že podporujeme referendum týkající se stavby americké
radarové základny. Pan starosta - od toho máme parlament, aby o takovýchto věcech, kterým rozumí
a jsou na to odborníci, rozhodoval sám. Jestliže si parlament neví rady, nechť vyhlásí referendum.
Kdo je pro poslat dopis vládě ohledně referenda - 5 pro, 7 proti (Kučera,Němečková,Průchová,
Krátký,Antropius,Vrzala, Slabý) 1 se zdržel (Bartáková) - návrh pana Teplíka nebyl přijat.

Pan Teplík:
- je třeba udělat prořezávku stromů podél silnice za viaduktem k sv. Anně - místostarosta - je to
záležitost údržby Plánských služeb.
- žádá,aby byl vyvěšen zápis ze ZMP a ptá se, kdy byl zprovozněn kotel na slámu ?
Tajemnice paní Mertlová - zápisy ze ZMP se budou vyvěšovat v upravené formě podle zákona o
ochraně osobních údajů. Pan starosta - kotel se zkoušel od poloviny prosince, byly zde nedostatky,
které se odstraňují. Pan místostarosta - zkušební provoz obou kotlů je 1 rok.
- není možné provozy Nonstopů nějakým způsobem omezit ? MUDr. Kučera - lidé by se měli obracet
na živnostenský úřad, který má své pravomoci.
- občanům se líbí, jak je krásně upraven hřbitov, za to si zaslouží být pochválené Plánské služby a
Zahradní a parková spol. Mar. Lázně.

ad 9) Usnesení, závěr
- přečetla tajemnice paní Mertlová
Kdo je pro, aby ZMP uložilo úkol kontrolnímu výboru, který do 2 měsíců ( informace se předloží na
dubnovém zasedání ZMP) prověří smluvní vztahy mezi Městem Planá a Plánskými službami - pro 14
zastupitelů.

Pan místostarosta poděkoval přítomným za pozornost a ve 20.45 hod. jednání ukončil, další bude
7.3.2007.

Zapsala : Marie Plešáková

