Usnesení
z 28.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.března 2010
U 109 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 27.jednání ZMP.
2. informaci o plnění uložených úkolů – splněna U 102/2,3, zrušeno U 97/1.2.

U 110 – ZMP schválilo:
1. program 28.jednání a ověřovatele zápisu p. Jitku Sádlíkovou a p.Františka Slabého.
2. výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Planá včetně rozdělení
zisku do fondů dle doporučení Rady. Příděl do fondu odměn bude napříště vždy stanoven ve
výši 50 % z výsledku doplňkové činnosti, maximálně však 20.000 Kč ročně.
3. v rámci schváleného rozpočtu příspěvkových organizací upřesněný rozsah oprav a nákupu
vybavení pro školy.
4. výsledek hospodářské činnosti města za rok 2009 a jeho rozdělení: část ve výši 500.000 Kč
odvod do rozpočtu města, zbývajících 429.324,12 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk
s možností průběžného čerpání v následujících obdobích po schválení zastupitelstvem.
5. plán hospodářské činnosti na rok 2010 včetně investiční akce „zateplení budovy čp. 841“.
6. změnu termínu v usnesení č. 102/1. Nový termín ke splnění úkolu: 30.5.2010.
7. dodatek ke smlouvě o partnerství a spolupráci s Městem Stříbro pro realizaci projektu
financovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska – Celková obnova kostela Sv. Václava
ve Vysokém Sedlišti.
8. přidělení částky 480.000 Kč na obnovu budovy fary čp. 133 z přidělené kvóty příspěvků pro
městskou památkovou zónu Planá na rok 2010 z Programu regenerace MPR a MPZ a
poskytnutí finančního podílu města na obnovu budovy fary čp. 133 v roce 2010 dle zásad
Programu regenerace ve výši 140.000 Kč.
9. podání žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora v Kyjovské ulici.
10. dotace a dary pro sportovní a zájmovou činnost organizací i jednotlivců v roce 2010.
11. bezúplatné nabytí nezpevněné komunikace na p.p.č. 3537/1, včetně pozemku p.p.č. 3537/1
o výměře 2351 m2 v k.ú. Planá u M.L od PF ČR.

U 111 – rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. Dagmaře a Janu Holinkovým pozemek- p.p.č. 7/1 o výměře 160 m2 v k.ú.
Otín u Plané, kupní cena pozemku činí 8.000 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.
1.1.2. Zdence a Františku Šeborovým pozemky - p.p.č. 370/11o výměře 62 m2,
p.p.č. 370/12 o výměře 39 m2, p.p.č. 370/13 o výměře 1478 m2 a p.p.č.
853/3 o výměře 13 m2, všechny v k.ú.. Pavlovice nad Mží, kupní cena
pozemku činí 79.600 Kč, je splatná před vkladem kupní smlouvy do KN.
1.2. vyhlásit záměr prodeje a směny nemovitostí:
1.2.1. pozemku – části p.p.č. 2230/4 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Svahy.
1.2.2. pozemků - p.p.č. 183/18 o výměře 1439 m2 a p.p.č. 183/19 o výměře 953
m2 v k.ú. Vítovice u Pavlovic.
1.2.3. pozemku Města Planá - p.p.č. 4/5 o výměře 54 m2 za pozemek Milana
Táboříka - p.p.č. 4/8 o výměře 16 m2, oba v k.ú. Otín u Plané, s finančním
vyrovnáním za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 1.900 Kč ve
prospěch Města Planá.
2. odložit projednání připomínky p. Kvasničky k užívání pojmu Sudety v materiálech MAS Český
Západ na 29.jednání ZMP.

3. zrušit diskusní fórum na webu Města Planá.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 28. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.3.2010 na Městském
úřadu v Plané
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Nepřítomni: ing. Václav Krejčí

Ad 1) Zahájení, slib nového člena zastupitelstva

V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání. Dále přivítal nového člena
zastupitelstva pana Pavla Čecha, který nastupuje po rezignaci pana Ladislava Červeňáka a náhradnice
p. Musilové. Pan Čech podepsal slib člena zastupitelstva.
Pan starosta navrhl, aby dnešní jednání řídil pan místostarosta František Slabý – pro 13, 1 se zdržel
(Slabý).
Pan Slabý konstatoval, že 28. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na dnešním jednání je
přítomno v tuto chvíli 14 zastupitelů a zastupitelstvo může pokračovat v dalším jednání.

Ad 2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu

Navržený program:
Zahájení, slib nového člena zastupitelstva
Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 do fondů
Plán hospodářské činnosti 2010, rozdělení výsledku hospodářské činnosti 2009
Dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost 2010
Majetkoprávní záležitosti
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi Jitka Sádlíková a František Slabý. Pro schválení
programu a ověřovatelů hlasovalo 14 zastupitelů.

Zápis z 27. jednání ZMP byl řádně ověřen Ing. Miroslavem Křístkem a Janem Teplíkem a je zde
připraven k nahlédnutí.

Ad 3) Diskuse občanů

Pan Míka chtěl vědět, zda nějak postoupila věc pořízení hydraulického zařízení pro hasiče. Má zprávu,
že ho od tachovských hasičů dostanou stříbrští hasiči.
Pan starosta jednal před týdnem s panem Klímou a ten slíbil, že bude předáno Plané, ale až budou
mít sami nové.

Ad 4) Zpráva o práci Rady

Zprávu přednesla tajemnice paní Mertlová.

Pan starosta – byla stanovena komise, jejímž úkolem bude posoudit stav školních budov v majetku
Města Planá, navrhnout rozsah a postup nutných rekonstrukcí či údržby, jakým způsobem získávat
dotace. Do této komise byli zvoleni: Mgr. Jindřich Kolesa, Mgr. Jana Basáková, Naděžda Kvasničková,
ing. Jiří Ťupa, Jan Fiala, ing. Miroslav Křístek, Miloslav Antropius.

Pan Teplík – práci dozorčí rady by měl dělat kontrolní nebo finanční výbor, zrušit U 97/1.2. Jak to
bude dále s koupalištěm? Pan starosta – pan Matoušek neodstoupí od smlouvy, je dále
provozovatelem koupaliště. Stavební povolení na výstavbu bowlingové dráhy se bude muset
prodloužit.

Ad 5) Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 do fondů

- bod okomentoval pan Slabý, materiály dostali zastupitelé v předstihu. RMP doporučuje, aby příděl
do fondu odměn byl napříště vždy stanoven ve výši 50 % z výsledku doplňkové činnosti, maximálně
však 20 000 Kč ročně – pro 14.

Ad 6) Plán hospodářské činnosti 2010, rozdělení výsledku hospodářské činnosti 2009

Materiály dostali zastupitelé k prostudování. Doplnil pan místostarosta Slabý.

- pro 9, proti 3 (Kvasnička, Čech, Švarcbek), zdrželi se 2 (Sádlíková, Teplík).

V rámci schváleného rozpočtu příspěvkových organizací upřesněný rozsah oprav a nákupu vybavení
pro školy – pro 14

Ad 7) Dary a dotace na sportovní a zájmovou činnost 2010

Tento bod doplnil pan starosta, materiály dostali zastupitelé k prostudování a jsou součástí zápisu.
Pan Teplík nechal promítnout zastupitelům některé akce Hornicko-historického spolku, které
proběhly v r. 2009. Pan Antropius – bylo by dobré, kdyby spolky své akce prezentovaly na webových
stránkách města Planá. Pan Švarcbek – neuvádět - Sbor dobrovolných hasičů, ale správně je
Občanské sdružení sboru dobrovolných hasičů.

- pro rozdělení darů a dotací na sportovní a zájmovou činnost 2010 hlasovalo všech 14 zastupitelů

Ad 8) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 7/1, jiná plocha o výměře 160 m2 v k.ú. Otín u Plané, pozemek v intravilánu části
obce se stavbou kůlny ve vlastnictví žadatele, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 4.11.2009,
záměr prodeje zveřejněn na ÚD dne 1.3.2010, kupní cena pozemku podle zásad činí 8.000 Kč,
splatnost kupní ceny před vkladem kupní smlouvy do KN, žadatel : manželé Holinkovi – 14 pro

2/ Pozemky, p.p.č. 370/11, orná půda, výměra 62 m2, p.p.č. 370/12, orná půda, výměra 39 m2, p.p.č.
370/13, orná půda, výměra 1478 m2, p.p.č. 853/3, jiná plocha, výměra 13 m2, všechny, k.ú. Pavlovice

nad Mží, pozemky v intravilánu části obce, navazují na nemovitosti žadatele, záměr prodeje schválen
usnesením ZMP dne 9.12.2009, záměr prodeje zveřejněn na ÚD dne 1.3.2010, kupní cena pozemku
podle zásad činí 79.600 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem kupní smlouvy do KN, žadatel
:manželé Šeborovi - 14 pro

B/ záměr prodeje a směny nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 2230/4, manipulační plocha, část o výměře cca 28 m2, k.ú. Svahy, pozemek v
intravilánu části obce, navazuje na nemovitosti žadatele, RMP doporučuje ZMP schválit záměr
prodeje pozemku – 14 pro

2/ Pozemky, p.p.č. 183/18, travní porost, výměra 1439 m2 a p.p.č. 183/19, travní porost, výměra, 953
m2, k.ú. Vítovice u Pavlovic, pozemky mimo intravilán části obce (k.ú. Vítovice u Pavlovic nemá
intravilán), RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemků – 14 pro

3/ Pozemek Města Planá, p.p.č. 4/5, zahrada o výměře 54 m2, za pozemek Milana Táboříka,

p.p.č. 4/8, zahrada o výměře 16 m2, oba v k.ú. Otín u Plané, pozemky v intravilánu části obce,
pozemek města užívá Milan Tábořík, na jeho pozemku se nachází komunikace města Planá, RMP
doporučuje ZMP schválit záměr směny pozemků, s finančním vyrovnáním za rozdíl, výměr
směňovaných pozemků ve prospěch Města Planá – 14 pro

C/ nabytí nemovitostí
1/ Bezúplatné nabytí nezpevněné komunikace na p.p.č. 3537/1, včetně pozemku p.p.č. 3537/1 o
výměře 2351 m2 v k.ú. Planá u M.L., na základě privatizačního projektu od PF ČR, z důvodu záměru
začlenění této komunikace do připravované cyklostezky.RMP doporučuje schválit bezúplatné nabytí
nemovitostí – 11 pro, 3 se zdrželi (Švarcbek, Kvasnička, Čech)

Pan Slabý navrhuje odložit do konce května 2010 - předložení pravidel hospodaření s prostředky
peněžního fondu, do kterého budou každoročně převáděny výnosy z nájemného snížené o náklady
na provoz za byty s tzv. přednostním právem odkupu (jedná se o domy čp. 822, 839, 840, 841,842) 14 pro

Ad 9) Různé, diskuse

RMP doporučuje ZMP, aby schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP na vybudování
nového sběrného dvora odpadů v Plané v areálu sběrných surovin v Kyjovské ulici, Planá. Materiály
dostali zastupitelé v předstihu a jsou součástí zápisu.

– pro 11, zdrželi se 3 (Švarcbek, Kvasnička, Čech)

RMP doporučuje ZMP schválit poskytnutí 480 000 Kč na obnovu budovy fary čp. 133 z přidělené
kvóty příspěvků pro městskou památkovou zónu Planá na rok 2010 z Programu regenerace MPR a
MPZ a poskytnutí finančního podílu města na obnovu budovy fary čp. 133 v roce 2010 dle zásad
Programu regenerace ve výši 140 000 Kč. – pro 14

RMP doporučuje ZMP, aby schválilo dodatek ke smlouvě o partnerství a spolupráci s Městem Stříbro
pro realizaci projektu financovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska-Celková obnova kostela
Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti. Tento bod okomentoval ing. Ťupa.

- pro 11, zdrželi se 3 (Švarcbek, Kvasnička, Čech)

Mgr. Kvasnička – v materiálech Místní akční skupiny Český Západ jsem narazil na výraz Sudety, který
je nepřípustný. Žádám o hlasování o nesouhlasném stanovisku ZMP k uvádění tohoto názvu v
materiálech MAS. Pan starosta – měli by se k tomuto vyjádřit členové MAS Český Západ a navrhuje
věc odložit na příští 29. ZMP – pro 10, proti 1 (Teplík), zdrželi se 3 (Švarcbek, Kvasnička, Čech).

Pan Teplík – co bude s budovou knihovny až se přestěhuje knihovna do nových prostor v čp. 56? Pan
starosta – o tom se bude jednat na RMP.

Pan Teplík – lidé z Karlína si neustále stěžují na hluk a prach pocházející z firmy Benaz. Paní Ludvíková
– firma Benaz od nás již dostala několik pokut, kontrolu zde dělala i krajská inspekce. O problémech
víme a řeší se.

Pan Slabý navrhuje zrušit na webových stránkách diskusní fórum, protože není využíváno. Občané
spíše využívají návštěvní knihu na webu Města. – pro 11, zdrželi se 2 (Teplík, Křístek), chyběla MUDr.
Průchová

MUDr. Průchová – je něco známo o korupčním skandálu týkajícím se rozdělování dotací?

Pan starosta – Město Planá mělo přislíbenou dotaci 5 300 tis. Kč pro školy, může se stát, že o ně
přijdeme, zrovna dnes probíhalo výběrové řízení na dodávku nábytku a výpočetní techniky do školy
na náměstí Svobody.

Ad 10) Usnesení, závěr

Pan Slabý se rozloučil s přítomnými v 18.40 hodin a připomněl, že příští zastupitelstvo se koná
28.4.2010.

Zapsala Marie Plešáková

