Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 12.12.2018

U 3 - ZMP schvaluje:
program 2. zasedání ZMP dne 12.12.2018,
ověřovatele zápisu MUDr. Jiřího Kučeru a p. Miloslava Antropiuse,
předložený plán společných zařízení v k.ú. Vysoké Sedliště,
změnu katastrální a obecní hranice mezi k.ú. Planá u Mariánských Lázní a k.ú. Brod nad Tichou
podle předložené situace,
5. prodej pozemku p.č. 135/24 v k.ú. Vížka za cenu 14.520 Kč včetně DPH žadatelce,
6. prodej části pozemku p.č. 1863/73 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní o výměře 46 m2, za cenu
29.900 Kč včetně DPH žadateli,
7. prodej bytu č. 490/3 v Plané žadatelům,
8. prodej pozemku p.č. 332/8 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní v přídatném spoluvlastnictví za cenu
38.042 Kč, včetně DPH žadatelům,
9. prodej pozemku p.č. 332/11 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní v přídatném spoluvlastnictví za
cenu 37.462 Kč, včetně DPH žadateli,
10. prodej pozemku p.č. 332/14 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní v přídatném spoluvlastnictví za
cenu 38.914 Kč, včetně DPH žadatelům,
11. bezúplatný převod části pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Týnec u Plané od Státního pozemkového úřadu
s charakterem místní komunikace pro tři rodinné domy,
12. V. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů 119 500,00tis. Kč a výdajů ve výši
127 0,00 tis. Kč,
13. rozpočet města Planá na rok 2019, celkové příjmy ve výši 118 000,00 tis. Kč
a celkové výdaje ve výši 129 200,00 tis. Kč. Schodek města bude hrazen z rezerv města
z předchozích období,
14. střednědobý výhled rozpočtu města Planá na období 2020 – 2022,
15. podání žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (20162020) na akci „Propojení veřejné infrastruktury cestovního ruchu v Plané“ a souhlasí s realizací
projektu a financováním v případě poskytnutí dotace,
16. podání žádosti o dotaci do programu Podpory rozvoje regionu 2019+ DT117D8220B-podpora
obnovy sportovní infrastruktury na akci „Víceúčelové hřiště ve Fučíkově ulici“ a souhlasí
s realizací projektu a financováním v případě poskytnutí dotace,
17. podání žádosti o dotaci do programu Podpory rozvoje regionu 2019+ DT117D8220A podpora
obnovy místních komunikací na akci „Oprava průjezdní části místní komunikace Karlín“ a
souhlasí s realizací projektu a financováním v případě poskytnutí dotace,
18. zapojení školy do výzvy č. 02_18_063 Šablony II (mimo hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP
VVV (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II
realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020).
Projekt je realizován bez finanční spoluúčasti zřizovatele,
19. navržené termíny jednání RMP a ZMP na 1. pololetí 2019.
1.
2.
3.
4.

U 4 - ZMP ukládá:
1. MST oslovit projektanta pana Stehlíka, aby vypracoval návrh okamžitého opatření, ohledně stavu
vozovky v Karlíně
2. RMP zajistit odborné posouzení fresek v kostele sv. Petra a Pavla a přijmout opatření pro zjištění
závad.

U 5 - ZMP bere na vědomí:
1. připomínky občanů,
2. zprávu starostky o práci Rady města Planá,
3. informace o plnění uložených úkolů,
4. zprávu starostky o školství v Plané.
U 6 - ZMP rozhodlo:
1. revokovat usnesení č. U 104-5 ze dne 12.9. 2018,
2. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1572/1 o výměře 136 m2 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní,
3. neschválit záměr prodeje pozemku p.č. 1410 v k.ú. Zliv nad Mží,
4. že na příštím zasedání bude projednán nový návrh plánu kontrolního výboru,
5. zřídit osadní výbor v Otíně a ve Zlivi, určit počet členů na 3, a a) v Otíně určit za členy paní Jitku
Lešákovou, Marii Rampasovou a Daniela Švehlu a zvolit Jitku Lešákovou předsedkyní výboru a b) ve
Zlivi určit za členy Ondřeje Pospíšila, Moniku Krauskopfovou a Jiřího Fujana staršího a zvolit
Ondřeje Pospíšila předsedou výboru.

Ověřovatelé:
MUDr. Jiří Kučera, v.r.
Miloslav Antropius, v.r.
Mgr. Martina Němečková, starostka, v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004
informujeme veřejnost, že usnesení ZMP a zápis z jednání jsou uveřejněny v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.( o ochraně osobních údajů) .

