Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 13.3.2019
U 10 - Zastupitelstvo schvaluje:

1. program jednání ZMP,
2. ověřovatele zápisu paní Helenu Duchkovou a pana Josefa Švarcbeka,
3. II. rozpočtová opatření města Planá ve výši příjmů 120 000,00 tis Kč a výdajů ve výši
134 500,00 tis Kč,
4. předfinancování projektu Šablony II. pro ZŠ Planá v celkové výši 633.834,- Kč,
5. změnu jednacího řádu ZMP dle návrhu,
6. vyloučení MUDr. Mareše z hlasování o přidělení dotace TJ Sokol Planá,
7. vyloučení Bc. Veselého z hlasování o přidělení dotace FK Planá,
8. přidělení dotací na rok 2019 pro TJ Sokol Planá ve výši 174.000,- Kč,
9. přidělení dotací na rok 2019 pro FK Planá ve výši 192.000,- Kč,
10. přidělení dalších dotací na rok 2019 takto:
Příjemce dotace
Výše dotace
Svaz tělesně postižených

60 000

Hornicko-historický spolek

74 500

Poliklinika Tachov

70 000

Kulturní a okrašlovací spolek

80 000

Sbor dobrovolných hasičů

62 000

11. poskytnutí finančního podílu města Planá, dle zásad Programu regenerace, na obnovu
budovy fary Kostelní ulici čp. 133 v roce 2019 ve výši 21 000 Kč a přidělení částky ze
stanovené kvóty příspěvků v Programu regenerace MPZ pro městskou památkovou
zónu Planá na rok 2019, na opravu fasády budovy fary čp. 133 ve výši 100 000 Kč a na
Sanaci nosných konstrukcí budovy čp. 25 Hotel Černý medvěd ve výši 495 000 Kč,
12. schvaluje prodej pozemku p.č. 34, zahrada, výměra 86 m2 v k.ú. Vížka kupující za cenu
10.406 vč. DPH,
13. prodej pozemku p.č. 383/48, zahrada, výměra 109 m2 v k.ú. Vížka kupujícímu za cenu
13.189 Kč vč. DPH,
14. záměr prodeje pozemku p.č. 3847, o výměře 74 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní,
15. znění návrhu kupních smluv na byty v č.p. 822,
16. na základě smluv o BKS adresný záměr prodeje bytů 1-14 v bytovém domě č.p. 822 na
st.p.č. 1995 s příslušnými podíly na budově č.p. 822 a pozemku p.č.st. 1995 v k.ú. Planá
u Mariánských Lázní,
17. záměr prodeje bytu 1/64 ve Hřbitovní ulici, Planá za cenu 900.000 Kč,
18. změnu vyhlášky č. 9/2010, a to s účinností od 1. 1. 2020,
19. OZV o ochraně nočního klidu, a to s účinností od 1. 5. 2019,
20. veřejnoprávní smlouvy,
21. veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost,
22. veřejnoprávní smlouvu s městysem Chodová Planá na příspěvek na provoz veřejného
osvětlení a údržbu stezky pro pěší a cyklisty.

U 11 - Zastupitelstvo ukládá:

1. RMP zpracovat strategii pro příští směřování funkce polikliniky v Plané.
U 12 - Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.
2.
3.
4.

připomínky občanů,
zprávu starostky o práci Rady města Planá,
informace o plnění uložených úkolů,
jmenování nového člena kontrolního výboru pana Františka Kadlece na místo pana Bc.
Veselého.

U 13 - Zastupitelstvo rozhodlo, :

1. že poplach pro zásahovou jednotku hasičů nemá být vyhlašován sirénou,
2. neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1231/1 v k.ú. Otín u Plané,
3. zrušit OZV č. 1/2011 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, a
to s okamžitou platností,
4. pojmenovat místní komunikaci 36c jako ulici Pod Sídlištěm.
U 14 - Zastupitelstvo považuje:

1. posudek na ocenění prací na poliklinice za nedostatečný a přenáší povinnost zjistit výši
případné škody na FV.
Ověřovatelé:
Helena Duchková, v.r.
RSDr. Josef Švarcbek, 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) .

