Usnesení
ze 25.jednání Zastupitelstva města Plané konaného dne 4.11.2009
U 98 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 24.jednání ZMP.
2.
3.
4.
5.

souhrnnou zprávu o školských zařízeních v Plané ke 30.9.2009.
ústní informaci o prioritách v investiční oblasti v roce 2010.
informaci o plnění uložených úkolů.
zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly vedení evidence obecně závazných vyhlášek a
nařízení Města Planá.
6. informaci kontrolního výboru k U č. 97/3 (podnět SVJ čp. 700-701).

U 99 – ZMP schválilo:
1. program 25.jednání a ověřovatele zápisu p.MUDr. Marii Průchovou a p.dr. Josefa Švarcbeka.
2. rozpočtové opatření č. 5/2009, příjmy i výdaje ve výši 103,170 mil.Kč.
3. výhled hospodaření Města Planá na roky 2010-2012 (nahrazuje výhled schválený dne
4.2.2009).
4. vytvoření 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). Zůstatek tohoto fondu bude převeden při převodu bytů do osobního
vlastnictví na účet nově vzniklých společenství vlastníků bytů v uvedených domech. Zůstatek
finančních prostředků dosud vybraných bude převeden do tohoto fondu během následujících
období.
5. záměr vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemcích Města Planá.
6. bezúplatné nabytí nezpevněné místní komunikace na p.p.č. 2261/1 v k.ú. Svahy včetně
pozemku p.p.č. 2261/1 jako přímý nabyvatel na základě privatizačního projektu, z důvodu
realizace společného zařízení „ Svahy – polní cesta PC 6 v k.ú. Svahy“ .
7. dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s obcí Chodský Újezd na projednávání přestupků,
který umožní projednávání přestupků podle § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností dodatku shodnou s
platností současně uzavřené smlouvy.

U 100 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. p. Davidu Vaněčkovi pozemek - p.p.č. 1698/10 o výměře 773 m2 v k.ú.
Planá u M.L., kupní cena činí 231.900 Kč, je splatná při podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
1.1.2. p. Jarmile Horáčkové pozemek - p.p.č. 1698/12 o výměře 26 m2 v k.ú.
Planá u M.L., kupní cena pozemku činí 2.600 Kč, je splatná před vkladem
práva do katastru nemovitostí.
1.1.3. p. Markétě Kolofové pozemky – p.p.č. 3508/1 o výměře 92 m2 a p.p.č.
3933 o výměře 9 m2, v k.ú. Planá u M.L., kupní cena pozemku činí 12.120
Kč, je splatná před vkladem práva do katastru nemovitostí.
1.1.4. p. Ivě Hrubé pozemek - st.p.č. 134/3 o výměře 152 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mží, kupní cena pozemku činí 7.600 Kč, je splatná před vkladem práva do
katastru nemovitostí.
1.1.5. p. Aleně Burianové pozemek - p.p.č. 860/3 o výměře 101 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena pozemku činí 5.050 Kč, je splatná před
vkladem práva do katastru nemovitostí.
1.2. vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí:

1.2.1. objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1221, včetně st.p.č. 1221 o výměře
80 m2 v k.ú. Planá u M.L. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení
stavby komunikace a parkoviště za poliklinikou. Část p.p.č. 182/2 nebude
prodána.
1.2.2. pozemek- p.p.č. 1497/3 o výměře 1.072 m2, v k.ú. Planá u M.L. Kupní
smlouva bude uzavřena po převodu bytu v domě čp. 508 do vlastnictví
žadatelů.
1.2.3. pozemek - st.p.č. 1261 o výměře 17 m2, v k.ú. Planá u M.L. Kupní
smlouva bude uzavřena pouze včetně části p.p.č. 2064/1 o výměře cca 7 m2,
mezi st.p.č. 1261 a st.p.č.1260.
1.2.4. pozemek - p.p.č. 344/18 o výměře 74 m2, v k.ú. Planá u M.L.
1.2.5. pozemky - p.p.č. 7/1 (pouze část mimo místní komunikaci o výměře cca
200 m2) a p.p.č. 4/5 o výměře 63 m2, v k.ú. Otín u Plané.
1.2.6. pozemek - st.p.č. 48/1 o výměře 129 m2, v k.ú. Zliv nad Mží.
1.3. neprodat pozemek - p.p.č. 3507/2 část o výměře cca 15 m2, v k.ú. Planá u M.L.
2. vyhovět žádosti nájemnice bytu č.840/4 o povolení splácet dluh na nájemném měsíčními
splátkami ve výši 1.000 Kč. Nájemní smlouva bude žadatelce opakovaně prodlužována
v případě plnění stanovených podmínek.
3. že vydá obecně závazné vyhlášky regulující používání zábavní pyrotechniky a požívání
alkoholu na některých veřejných prostranstvích v Plané. Ukládá RMP předložit návrh obou
vyhlášek v definitivním znění na 26.jednání ZMP.

U 101 – ZMP zvolilo:
1. paní Marcelu Brabcovou, bytem Planá, Bohušova784 a paní Vlastu Cibulkovou, bytem Planá,
Wolkerova 440, do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově na další funkční období.

U 102 – ZMP ukládá Radě města Planá:
1. Radě města Planá předložit pravidla 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). T: do 31.3.2010
2. informovat o složení komise, jejímž úkolem bude posoudit stav školních budov v majetku
Města Planá a navrhnout rozsah a postup nutných rekonstrukcí či údržby. T: na 26.ZMP
3. předložit návrh obecně závazných vyhlášek (viz U 100/3) v definitivním znění na 26.jednání
ZMP.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 25. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 4.11.2009 na Městském
úřadu v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: 0

Ad 1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání. Navrhl, aby
řídícím dnešního jednání byl pan ing. Krejčí – pro 14, zdržel se 1 (Krejčí).
Ing. Krejčí konstatoval, že 25. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na dnešním
jednání je přítomno v tuto chvíli 15 zastupitelů a zastupitelstvo může pokračovat
v dalším jednání.
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse občanů
3. Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
4. Souhrnná zpráva o školství v Plané
5. Rozpočtové opatření 5/2009, výhled na období 2010-2012
6. Úpravy účetnictví hospodářské činnosti Města Planá
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Investiční akce 2010 – informace o prioritách
9. Různé, diskuse
10. Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi p. MUDr. Marie Průchová a
Dr. Josef Švarcbek. Pro schválení programu a osob ověřovatelů hlasovalo 15
zastupitelů.
Zápis z 24. jednání ZMP byl řádně ověřen p. Mgr. Martinou Němečkovou a Mgr.
Stanislavem Kvasničkou a je zde připraven k nahlédnutí.

Ad 2) Diskuse občanů
Pan Hradecký chtěl opět vědět, kdo je zodpovědný za to, že na jejich domě č.p.
465-466 bylo nainstalováno čidlo veřejného osvětlení, čímž vznikla škoda na
fasádě.
P. Slabý, Kvasnička, Němečková, Veselý – za vzniklou škodu není zodpovědné
Město Planá ani Služby města Planá. Firma, která čidlo montovala, porušila vaši
domovní svobodu, protože společenství k tomu nedalo souhlas.Doporučujeme dát
žalobu na státní zastupitelství. Pan místostarosta Slabý napíše dopis Společenství
vlastníků 465-466, že za tento stav neneseme žádnou odpovědnost a doporučí
postup dalšího jednání.
P. Ansl – jeho nemovitost je znehodnocena tím, že se v její blízkosti provozují hrací
automaty. Poukázal na to, že ve Františkových Lázních zakázali všechny automaty
kromě městského kasina. Proč to nejde i u nás. Bude bojovat proti výherním
automatům a je pro jejich úplný zákaz. Mgr. Němečková - kontrolní výbor se
dlouho a podrobně zabýval zákonem o výherních automatech, naše strategie je
počkat na nový loterijní zákon.
P. Slabý – víme z praxe, že Městys Chodová Planá zakázal výh. automaty a přesto,
že měli slíbeno od ministerstva financí, že bez souhlasu městyse nevydají povolení
na výherní terminály, tak byly povoleny.
Ing. Vrzala – podíváme se na vyhlášku, kterou mají ve Františkových Lázních,
vyhláška ale musí být podložena zákonem, jinak je neplatná.
P. Větrovský je vlastník rekreační chaty ve Vížce, kde jim voda vzala lávku, bude se
stavět nová? Ing. Ťupa – je zpracován projekt a stav. povolení pro novou lávku.
Jsme v jednání s Českými drahami, které by nám prodaly lávku z Pavlovic za cenu
šrotu. Pokud seženeme peníze na další práce, pak by se mohla lávka postavit. Pan

starosta podotknul, že je to dobrá vůle Města Planá postavit novou lávku, protože
s touto oblastí nemáme nic společného.
P. Ansl poděkoval městu za dotaci, kterou poskytlo Svazu tělesně postižených
v Plané.
P. Rigová je nespokojena s odpovědí od p. místostarosty Slabého ohledně názvu
města Planá.

Ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
-

přečetla tajemnice p. Mertlová

P. Slabý se zabýval připomínkami o cenách tepla na poliklinice a o názvu města
Planá. Vše je napsáno v zápisu RMP.
P. Kvasnička – které usnesení platí k cenám za parkování na náměstí Svobody?
Proč RMP rozhodla, že prostor v Tylově ulici dříve užívaný firmou ČEZ bude
upraven jako travnatá plocha (U 276/6), když o pozemek měl zájem konkrétní
občan s tím, že by si zde udělal zahradu? Co to je za kartáč na čištění ulic za 56 tis.
Kč a proč Plánské služby nakoupily tachografy?
P. Slabý – cena za parkování na nám. Svobody je 20 Kč za každou započatou
hodinu.
Travnatá plocha v Tylově ulici nebyla nikomu pronajata, protože pod zemí vede
kanalizace.
Ing. Veselý – chtěli jsme snížit pracnost při úklidu silnic v zimě, ale i v létě (prach) a
na podzim (listí). RMP rozhodla, že poskytne účelovou dotaci na 1 až 2 kusy, čisticí
kartáče stojí 22 tisíc Kč. Avie musí mít podle zákona tachograf. Jeden stojí 27 tis. Kč
a byly koupeny 2 ks.
Mgr. Němečková – nelíbí se jí, jak jsou vyprojektovány chodníky v Dvořákově ul.
P. Ludvíková, ing. Ťupa – Město zadalo požadavky, aby byla ulice vyprojektována
jako obytná zóna (toto požadovali i obyvatelé ulice), proto vznikají takové
nepravidelné zálivy a zpomalovací pruhy, chodníky se v obytné zóně nedělají, jezdí
se zde 20 km/h.

Ad 4) Souhrnná zpráva o školství v Plané
-

materiály dostali zastupitelé k prostudování, informace podala tajemnice p.
Mertlová.

Ing. Krejčí – 63. RMP rozhodla zřídit komisi, která posoudí stav školních budov
v majetku města a navrhne rozsah a postup nutných rekonstrukcí či údržby. Ing.
Vrzala - v komisi by měli být zástupci školy a města a odborník ve stavebnictví. P.
Slabý – vedení ZŠ nám. Svobody by se chtělo před schválením rozpočtu na r. 2010
sejít. Myslíme si, že je dobré si předem o rozpočtu povídat, protože objem
prostředků na investice bude daleko nižší než v minulých letech.Účelem komise je
stanovit prioritu u určitých objektů. Ing. Krejčí – RMP na příštím 26.ZMP předloží
složení komise, která bude mít za úkol posoudit stav školních budov a navrhnout
priority rekonstrukcí. 15 pro
Mgr. Kokaislová děkuje Městu za projekt s rodilým mluvčím. Informovala o získání
grantu na rekonstrukci školy. Dále si myslí, že pro město by bylo dobré mít
nějakou instituci, která by dohlížela na estetiku ve městě. P. Slabý – město nemá
žádného architekta, okrašlovací spolek by město opravdu přivítalo.
Mgr. Kolesa – souhlasí se sestavením komise k posouzení priorit rekonstrukcí a
oprav, poděkoval vedoucí odboru životního prostředí p. Čermákové (členka školní
rady), která informovala RMP o návrhu uspořádat před schválením rozpočtu škol
schůzku.
Mgr. Basáková je také pro komisi a doufá, že se tím vyřeší dlouhodobé nedostatky.
Děkovala p. Antropiusovi a Křístkovi za pomoc škole při rekonstrukci zahrady.
Podotkla, že je třeba dokončit oplocení školní zahrady.
P. Fejtová z mateřské školy děkovala za nové hřiště, které je velice využíváno
nejenom dětmi ze školky. Do budoucna chtějí vybudovat hřiště i ve školce
v Havlíčkově ulici.
- ZMP bere zprávu na vědomí

ad 5) Rozpočtové opatření 5/2009 a výhled na období 2010 – 2012

-

materiály dostali zastupitelé k prostudování. Rozpočet po 5. rozpočtových
opatřeních příjmy i výdaje 103, 170 mil. Kč.

Ing. Ťupová – výhledy se nevyvíjí, jak bychom si představovali, dochází k velkým
poklesům příjmů města. Město nebude mít na provoz, bylo by dobré přijmout
některá opatření.
-

pro výhled města Planá hlasovalo 12 pro, zdrželi se 3 (Sádlíková,
Kvasnička, Švarcbek)

ad 6) Úpravy účetnictví hospodářské činnosti Města Planá
RMP doporučuje ZMP schválit vytvoření peněžního fondu, do kterého budou
každoročně převáděny výnosy z nájemného snížené o náklady na provoz za byty
s tzv. přednostním právem odkupu (čp. 822,839,840,841,842). Zůstatek tohoto
fondu bude převeden při převodu bytů do os. vlastnictví na účet nově vzniklých
spol. vlastníků bytů v uvedených domech. Zůstatek finančních prostředků dosud
vybraných bude převeden do tohoto fondu během následujících období – 15 pro

Ad 7) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí

1/ Pozemek, p.p.č. 1698/10, orná půda o výměře 773 m2 v k.ú. Planá u
M.L.,pozemek v intravilánu obce, určen k výstavbě rodinného domu, záměr
prodeje schválen usnesením ZMP dne 18.3.2009, záměr prodeje zveřejněn na ÚD
dne 15.10.2009, kupní cena pozemku podle zásad činí 231.900 Kč, splatnost kupní
ceny při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žadatel : p.Vaněček.

2/ Pozemek, p.p.č. 1698/12, orná půda o výměře 26 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
pozemek v intravilánu obce, původní pozemek převeden bezúplatně od PF ČR
z důvodu jeho určení k zastavění stavbou pro bydlení, připlocen původním plotem
k pozemkům žadatelky záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 18.3.2009,
záměr prodeje zveřejněn na ÚD dne 15.10.2009, kupní cena pozemku podle zásad
činí 2.600 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem práva do katastru nemovitostí,
žadatel : p.Horáčková

- hlasování o A1, A2 – pro 15
3/ Pozemky, p.p.č. 3508/1, ostatní komunikace o výměře 92 m2, a p.p.č. 3933, jiná
plocha o
výměře 9 m2, v k.ú. Planá u M.L., pozemky v intravilánu obce, přes p.p.č. 3508/1 je
přístup k nemovitostem žadatele, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne
23.9.2009, záměr prodeje zveřejněn na ÚD dne 15.10.2009, kupní cena pozemku
podle zásad činí 12.120 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem práva do katastru
nemovitostí, žadatel :p.Kolofová, - 15 pro

4/ Pozemek, st.p.č. 134/3, zastav.plocha a nádvoří o výměře 152 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, pozemek v intravilánu části obce, tvoří přístup k nemovitosti EČ
395, která je v podílovém spoluvlastnictví žadatele, záměr prodeje schválen
usnesením ZMP dne 23.9.2009, záměr prodeje zveřejněn na ÚD dne 15.10.2009,
kupní cena pozemku podle zásad činí 7.600 Kč, splatnost kupní ceny před vkladem
práva do katastru nemovitostí, žadatel : p.Hrubá - 15 pro

5/ Pozemek, p.p.č. 860/3, ost.komunikace o výměře 101 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mží
- pozemek v intravilánu části obce, navazuje na nemovitosti žadatele, záměr
prodeje schválen usnesením ZMP dne 24.6.2009, záměr prodeje zveřejněn na ÚD
dne 15.10.2009, kupní cena pozemku podle zásad činí 5.050 Kč, splatnost kupní
ceny před vkladem práva do katastru nemovitostí, žadatel : p.Burianová - 15 pro

B/ záměr prodeje nemovitostí

1/ Objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1221, včetně st.p.č. 1221, zastav.plocha
o výměře 80 m2 a část p.p.č. 182/2, zahrada v k.ú. Planá u M.L., nemovitosti
v intravilánu obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje objektu občanské
vybavenosti se st.p.č. 1221, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po dokončení
stavby komunikace a parkoviště za poliklinikou, p.p.č. 182/2 je součástí ÚR na
výstavbu komunikace a parkoviště za poliklinikou a RMP doporučuje neschválit
prodej její části. - 15 pro

2/ Pozemek, p.p.č. 1497/3, travní porost o výměře 1.072 m2, v k.ú. Planá u M.L
- pozemek v intravilánu obce je zahradou u domu čp. 508, současný vlastník domu
jsou ČD, a.s., RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje, s tím, že kupní
smlouvu lze uzavřít po převodu bytu v domě čp. 508 do vlastnictví žadatelů. - 15
pro
3/ Pozemek, st.p.č. 1261, zastav.plocha o výměře 17 m2, v k.ú. Planá u M.L.,
pozemek v intravilánu obce, zastavěn plechovou garáží ve vlastnictví žadatele,
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku, s tím, že kupní smlouvu lze
uzavřít , pouze včetně části p.p.č. 2064/1 o výměře cca 7 m2, mezi st.p.č. 1261 a
st.p.č.1260. - 15 pro
4/ Pozemek, p.p.č. 344/18, jiná plocha o výměře 74 m2, v k.ú. Planá u M.L.,
pozemek v intravilánu obce je přístupovou cestou k nemovitostem žadatele, RMP
doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. - 15 pro
5/ Pozemku, p.p.č. 3507/2, ostat. komunikace, část o výměře cca 15 m2, v k.ú.
Planá u M.L.
- pozemek v intravilánu obce, zastavěn rampou přistavěnou k budově bez čp. na
st.p.č. 264, která je ve vlastnictví žadatele, pozemek st.p.č. 264 je ve vlastnictví
státu, RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje. - 15 pro
6/ Pozemky, p.p.č. 7/1, manipul. plocha o výměře 242 m2 a p.p.č. 4/5, zahrada o
výměře 63 m2, v k.ú. Otín u Plané, pozemky v intravilánu části obce, na p.p.č. 7/1
je kůlna ve vlastnictví žadatelů a místní, komunikace, RMP doporučuje ZMP
schválit záměr prodeje pozemků, u p.p.č. 7/1 pouze část mimo místní, komunikaci
o výměře cca 200 m2. - 15 pro
7/ Pozemek, st.p.č. 48/1, zbořeniště o výměře 129 m2, v k.ú. Zliv nad Mží,
pozemek mimo intravilán části obce, RMP doporučuje ZMP schválit záměr
prodeje. - 15 pro

C/ nabytí nemovitostí
1/ Bezúplatné nabytí nezpevněné místní komunikace na p.p.č. 2261/1 v k.ú. Svahy,
včetně

pozemku p.p.č. 2261/1, na přímého nabyvatele na základě privatizačního projektu,
z důvodu
realizace společného zařízení „ Svahy – polní cesta PC 6 v k.ú. Svahy“ , RMP
doporučuje schválit bezúplatné nabytí nemovitosti. – 15 pro

D/ veřejnoprávní smlouva

1/ RMP doporučuje ZMP schválit dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s obcí
Chodský Újezd na projednávání přestupků, který umožní projednávání přestupků
podle § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, s platností dodatku shodnou s platností současně
uzavřené smlouvy. - 15 pro

ad 8) Investiční akce 2010 – informace o prioritách
Ing. Ťupa informoval o investičních akcích na r. 2010.

ad 9) Různé, diskuse
Zastupitelům byly předloženy materiály k prostudování, informovala p. Mertlová.
RMP doporučuje ZMP vyhovět žádosti nájemnice bytu č. 870/4 o povolení splácet
dluh na nájemném ve výši 27 728 Kč bez poplatku z prodlení s tím, že jí navržená
splátka 500 Kč bude zvýšena na 1000 Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude
žadatelce opakovaně prodlužována v případě plnění stanovených podmínek. – 15
pro
RMP navrhuje vydat obecně závazné vyhlášky regulující používání zábavní
pyrotechniky a požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích v Plané.
ZMP ukládá RMP předložit návrh obou vyhlášek v definitivním znění na 26. jednání
ZMP. - 15 pro
RMP doporučuje ZMP zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově na
další funkční období p. Marcelu Brabcovou a p. Vlastu Cibulkovou - 15 pro
RMP doporučuje ZMP schválit záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na
pozemcích ve vlastnictví Města Planá – informoval p. starosta Vrzala, vznikla
diskuse

- 10 pro, 2 proti (Kvasnička, Červeňák), 3 se zdrželi (Průchová,
Sádlíková,Švarcbek)
Mgr. Němečková – kontrolní výbor se vyjádřil k podnětu SVJ 700, 701 Fučíkova
ulice – dodržování smlouvy o nájmu a provozování výtopny uzavřené mezi
Městem Planá a firmou Tenza Brno a dodržování smluv mezi firmou Tenza a
odběrateli jejích služeb.
O tomto bodu podrobně informovala Mgr. Němečková, materiály měli zastupitelé
k dispozici, tím bylo splněno U 97/3.
Dále p. Němečková informovala o kontrole vedení evidence obecně závazných
vyhlášek města – v evidenci nebyly shledány žádné nedostatky. – ZMP bere na
vědomí
P. Slabý nechal hlasovat o U 102/1 – ZMP ukládá RMP předložit pravidla
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 (čp. 822, 839, 840, 841, 842) – 15 pro
MUDr. Kučera – přechod pro chodce směrem od Penny k nádraží na hlavní silnici
je špatně osvětlený – prověří p. Slabý
Dr. Švarcbek – p.Soušková za Město Planá uzavřela s p. Bělčickým smlouvu na
pronájem místnosti v Městském kult. středisku, kde pořádá cvičení pro ženy.
Město zjistilo, že smlouva byla uzavřená neoprávněně a chce ji zrušit. Myslí si, že
smlouvy by se měly dodržovat, i když jsou pro město nevýhodné. Ing. Krejčí, Mgr.
Němečková – smlouva vykazuje závažné právní závady, RMP učinila kroky, aby vše
napravila.
Dr. Švarcbek žádá, aby smlouva byla nadále respektována – pro 1 (Švarcbek),
zdrželi se 3 (Teplík, Kvasnička, Červeňák), 11 proti.
Mgr. Němečková – po prořezání křovisek pod školou Na Valech se odkryl prostor,
kde vyčnívají ze země rezaté plechy, hrozí nebezpečí úrazu pro děti .
Dr. Švarcbek – proč byla zlikvidována požární nádrž pod Triolou? P. Slabý toto
prověří.
P. Teplík – zjišťoval podmínky dozorčích rad u s.r.o.. P. Křístek- úkol je radou
uložen a zatím trvá.

Nakonec nechal předsedající hlasovat o U 98/1-6 o záležitostech, které ZMP bere
na vědomí – pro 15
Ing. Krejčí ukončil jednání 25. ZMP ve 21.00 hodin, příští jednání bude 9.12.2009.

Zapsala M. Plešáková

