Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva města Planá
konaného dne 22. ledna 2020 od 17.00 hodin
na Městském úřadu v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny
V 17.00 hodin přivítala starostka Mgr. Martina Němečková členy a hosty a zahájila 10. zasedání
Zastupitelstva města Planá. V úvodu přednesla gratulaci RSDr. Švarcbekovi k uplynulým
65.tým narozeninám.
Poté předala slovo řídícímu schůze místostarostovi, Ing. Pavlu Nutilovi, který se ujal vedení
zasedání a zároveň konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Na dnešním zasedání je přítomno 12 členů zastupitelstva, z jednání se omluvil Bc. Jan Veselý
a nyní jsou nepřítomni MUDr. Mareš a Mgr. Kučera. Zastupitelstvo je tímto usnášení schopné
a může pokračovat v dalším programu jednání.
Dostavil se Mgr. Kučera v 17:01 hodin.
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi MUDr. Václav Jungr a Jan Teplík.
Bez námitek, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 11 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Kučera, Mgr.
Kučera, p. Antropius, Mgr. Pelán, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr.
Němečková;
proti: 0;
zdrželi se 2: MUDr. Jungr, p. Teplík;
nepřítomni 2: Bc. Veselý, MUDr. Mareš
ZMP schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Václava Jungra a Jana Teplíka.
Pan místostarosta přednesl program jednání, s tím, že podklady pro jednání byly zastupitelům
řádně a včas zaslány k prostudování.
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4. Majetkové záležitosti
5. Jednací řád ZMP
6. Informace o novele NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
7. Návrh smlouvy o spolupráci v sociální oblasti a o příspěvku na provoz DPS

8. Diskuse zastupitelů
Dostavil se MUDr. Mareš 17:05 hod. Nyní je přítomno 14 členů ZMP.
Ing. Nutil dává návrh na doplnění programu, a to o projednání záležitosti Plánských lesů –
poskytnutí peněžitého příspěvku mimo základní kapitál, jako předposlední bod, tj. před
diskusi zastupitelů.
p. Teplík dává návrh na rozšíření, a to o plán práce FV pro I. pololetí roku 2020- bude zařazen
za bod navrhovaný Ing. Nutilem.
Budeme hlasovat en bloc pro oba návrhy.
Program:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2. Diskuse
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
4. Majetkové záležitosti
5. Jednací řád ZMP
6. Informace o novele NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
7. Návrh smlouvy o spolupráci v sociální oblasti a o příspěvku na provoz DPS
8. Smlouva o poskytnutí peněžitého příspěvku Plánským lesům mimo základní
kapitál
9. Plán práce Finančního výboru ZMP pro I. pol. roku 2020
10. Diskuse zastupitelů
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík, Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje program 10. jednání ZMP.
Ing. Nutil konstatoval, že zápis z 9. zasedání ZMP ze dne 11. 12. 2019 ověřili pánové MUDr.
Jiří Kučera a Mgr. Ota Postl. Zápis je zde vyložen k nahlédnutí, nebyly k němu vzneseny
připomínky.
2. Diskuse občanů
Ing. Nutil: Vyzval přítomné k diskusi:
p. Pavlíček: Prosím o upřesnění pozvánek na ZMP, a to zejména prodeje nemovitostí, viz okolní
obce.
Ing. Nutil: Myslíte, aby v programu byly uvedeny jednotlivé pozemky zvlášť?
p. Pavlíček: Rád bych, aby to vědělo i okolí, spoustu lidí to nemá jinak zjistit. Třeba Mariánské
Lázně to tak mají.

2

Mgr. Němečková: Tento náš postup je běžný, lidé, kterých se to týká, o tom ví.
Ing. Nutil: Podívám se na pozvánky jiných měst.
p. Pavlíček: Prosím, aby ZMP znovu jednalo o poplatku za odpad. Rád bych platil za odpad
poplatek v místě obvyklý. Obšírně přečetl srovnání cen Plané a okolních obcí.
Ing. Nutil: Čekali jsme nějakou odezvu. Vyhláška je již schválena a zejména poplatky by již
měly být dle vyhlášky zaplaceny. Můžeme to uchopit ze dvou stran, jedna věc je, jak jsou
zatíženi občané a druhá, jak je tím zatížena obec. Pan místostarosta obšírně rozvedl, kolik za
svoz odpadu platí okolní obce s porovnáním s Planou.
pí Hastíková: Pokud spočítáte litr za rok. Vychází to pak nejvíce pro ty lidi, kteří produkují
nejméně odpadu. Nepřijde mi, že to lidi motivuje.
Ing. Nutil: Je to otázka konstrukce ceny. Máme ceny reálné, jsou tam také fixní náklady, které
tam prostě jsou a narůstají.
p. Packan: Co tedy město nabízí za protislužbu, co město za ty peníze nabízí?
Ing. Nutil: Peníze, které za odpad vybereme, přeci zaplatíme. Vůbec ti nerozumím.
Pan místostarosta vysvětlil poměr cen, které město dává na svoz, a jednotlivé výběry za odpad
a jednotlivé roky.
Mgr. Němečková: Nechápu myšlenku, že se peníze ušetřily, dříve to bylo postaveno nula na
nulu. Zdražily se vstupy, postupně to narůstalo a nyní se město rozhodlo již nedotovat. Nyní
systém opět na nule. Odpady jsou přeci naše, každého občana, co si spotřebujeme sami, si máme
přeci zaplatit. Co uděláme s penězi, které nebudeme muset vynakládat na svoz odpadu za lidi?
Můžeme nakoupit RTG, hasičské auto. To co se za odpad vybere, tolik to stojí. Myslíte si, že
máme platit za někoho? Lepší systém bohužel nyní nejde stanovit, spoustu občanů třídí,
poplatek na hlavu nenutí lidi separovat. Jsem přesvědčená, že postupně se bude zdražovat i
v jiných městech. Jediné o čem jsem přemýšlela, zda nebylo lepší zdražovat pravidelně každý
rok.
p. Pavlíček: Zajímalo by mne, jak probíhá kontrola svozu, tj. tonáž. Kontroluje to někdo a jak?
Ing. Nutil: Jestli může odpovědět paní Čermáková? O tomto rovněž mluvil i pan Jungr na
posledním ZMP.
pí Čermáková, vedoucí SO: Objem odpadu roste, fakturují nám za výsypy a extra odpad, a pak
se to rozpočítává. Nikdo z města to však nekontroluje.
Mgr. Němečková: Vzhledem k blízkosti našeho města můžeme porovnat zhruba tři firmy,
srovnávali jsme jejich ceny, pan MST si dal velkou práci s porovnáním cen a firma likvidující
odpad v Plané patří k těm levnějším.
Ing. Nutil: Pokud by to bylo jinak, řekli bychom si, že děláme něco špatně, ale náklady na
jednoho občana, máme totožné nebo nižší. Cena je obvyklá, co mi platíme za likvidaci. Ta
filozofie již byla vysvětlena.
p. Pavlíček: Mariánky třeba dotují dopravu.
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Ing. Nutil: My rovněž dotujeme dopravu, dotujeme zdravotnictví, teplo a spoustu dalších věcí.
Odpady se ZMP rozhodlo nedotovat.
MUDr. Jungr: To co jsme otevřeli je o filozofii, rozpočet máme za litr a týden a máme nějaký
přepočet a zatížení popelnice by mělo být stejné. Není otázka, jestli jsme ušetřili, pokud budeme
vozit odpady do Chotíkova do spalovny, bude to ještě dražší o dopravu. Zdražování však
nevidím tragicky. S žádným městem není příměr, proto, protože odpady dotují.
Ing. Nutil: Bylo by možné vážit každou jednotlivou popelnici, přináší to však svá rizika.
V parlamentu bude nyní projednáván zákon o odpadech, a cena se určitě navýší a město opět
bude platit více a zvýší se úloha separace a změní se opět tvorba vyhlášek.
Ing. Ryšavá: Přesto si myslím, že je diskriminační, když budu bydlet v bytovém domě a
zaplatím méně, než v domě, je tam rozdíl za litr.
Ing. Nutil: Bude to vždy nespravedlivé, vůči nějaké skupině.
pí Hastíková: Chtěla bych vědět, kolik má město Planá odpadů za rok. Bude nějaké setkání
ohledně rekonstrukce ulice Dukelská? Budou zapracované připomínky občanů?
Ing. Nutil: Tuny vám můžeme připravit do příště. Ohledně Duk. Hrdinů zatím žádná další
schůzka není.
Mgr. Němečková: Určitě jsou zapracované připomínky, které zapracovat šly.
Ing. Nutil: Nyní máme čistopis studie, a tu můžeme zveřejnit, není problém. Žádný další stupeň
ještě není.
p. Kadlec: Jenom krátce, prý se zdražuje odpad kvůli financím na hasičské auto. Co má občany
motivovat, aby platili méně.
Ing. Nutil: Separace mi umožní, abych mohl mít menší popelnici.
Uplynul čas pro diskusi občanů.
ZMP bere na vědomí připomínky občanů.
3. Zpráva o práci rady, kontrola plnění uložených úkolů
Slova se ujala paní starostka: RMP se od posledního jednání ZMP sešla 2 x.
Projednala zejména: věcná břemena, pachty, snad se podařilo najít kardiologa na naši
polikliniku a RMP schválila pronájem nových prostor pro něj; rovněž byl dán souhlas
s projektem termální depolymerazice plastů (vysvětlen proces tohoto termínu); projednávali
jsme možnost o poskytnutí bezúročné půjčky pro naše lékaře; RMP rozhodla rozšířit a zpevnit
plochy pro separační odpad; rozhodla zadat zakázku na opravu mincovny; rozhodla zabývat se
škodou – navýšení pojistky, a to na základě škody, která souvisí s požárem v kotelně, zaplatili
jsme o 311.tis více, chceme to však po Tenze zpět. Dnes budeme projednávat změnu jednacího
řádu ZMP. Píšu do Plánského měsíčníku o situaci ve SWISSu, město Planá nemůže ovlivnit
uzavření, avšak děláme vše, abychom zajistili laboratoř, RTG. Je možné, že budu v budoucnu
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navrhovat rozpočtové opatření k zakoupení potřebných zařízení, vše konzultuji, jednám
s krajem o individuální dotaci.
p. Teplík: Rekonstrukce mincovny, kolik bylo nabídek, bylo to zveřejněno?
Mgr. Němečková: Byly nabídky dvě, je to v souladu s předpisy.
Ing. Nutil: Máme zkušenosti, že je problém na tyto zakázky vůbec někoho sehnat.
p. Teplík: Mám dotaz ke zvýšení vodného a stočného?
Mgr. Němečková: Zvýšení probíhá podobně jako každý rok, probíhá to dle koncesní smlouvy.
Jedná se o korunové položky. Cena je 67,- Kč po zvýšení, oproti Tachovu, který má 92,- Kč.
Díky našemu přivaděči z Broumova máme cenu nižší.
Ing. Nutil: Psal jsem o tom do Plánského měsíčníku, a bude to i na stránkách města.
Ing. Ryšavá: Když čtete ta zdůvodnění zvýšení, s čím to porovnáváte? Ta firma nemá
zveřejněné závěrky. Není zveřejněna koncesní smlouva.
Ing. Nutil: Město Planá nezveřejňuje smlouvy, opět jsme narazili na ochranu osobních údajů.
Firma to zdůvodnila kalkulací ceny předané vody od VAKu a zvýšením el. energie.
pí Hastíková: Určitě bych si chtěla shlédnout náklady, zda rostou či nerostou, měli byste
upozornit tu firmu, když s ní uzavíráte smlouvu, že neplní zákonné povinnosti.
Ing. Nutil: Určitě firmu na to upozorním.
p. Packan: Udělal jsem si porovnání cen a zdražují všechny firmy.
Mgr. Němečková: Pokud chce někdo zpochybňovat, že vzrostly náklady, pořizovala se nová
zařízení na ČOV, vzrůstají i jiné vstupy a pokud srovnáte ceny, máme jednu z nejnižších.
Odešel pan Teplík 17:54 hod.
Ing. Ryšavá: Pokud se mám vrátit k usnesení č. U 106/3, jedná se o tu depolymerazici, jsou to
spalovny v přestrojení. Jsem přesvědčena o tom, že o takové věci nemůže rozhodnout RMP
sama, mělo by to rozhodovat ZMP, a to až po připomínkách občanů. V žádných městech, kde
jsem se ptala, to neprošlo.
Vrátil se pan Teplík v 17:56 hod.
Ing. Ryšavá: Rádi bychom dostávali i tyto materiály, není všechno, jak by mělo být. Obavy
naše i občanů budou určitě veliké. Fakulta technická mi potvrdila, že to může ohrožovat
prostředí, a to nemluvím o možné havárii.
Mgr. Němečková: Jenom bych chtěla vysvětlit: vlastník nás pouze požádal, jestli může začít
obcházet ostatní instituce, které mu povolení mohou dát. On se nás vůbec nemusel ptát. Typů
depolymerizace je více, nevím, jak se vám k tomu někdo mohl fundovaně vyjádřit, když říkáte,
že nemáte materiály. Jestli informujete, tak nepravdivě jako posledně, jako kdy jste uvedla
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mylné informace ohledně kultury v Boru. Prosím, abyste své kolegy neuváděla v omyl.
Nevytvářejte v našem městě paniku, že v našem městě někdo povolil spalovnu.
Ing. Nutil: Vyjadřovali jsme se pouze stejnými slovy, jak je definováno v územním plánu.
p. Kadlec: Je schopen někdo zaručit, že podnikatel nebude žalovat město za zmařený
podnikatelský záměr?
Mgr. Němečková: My jsme mu ale přece nic neslíbili.
pí Hastíková: Město by mu nemělo předem dávat žádný souhlas.
Ing. Nutil: Opakuji, že město se pouze vyjádřilo k územnímu plánu, a to technologie musí
splňovat.
Ing. Ryšavá: Navrhuji revokovat toto usnesení a přenést toto rozhodnutí na ZMP.
Ing. Ryšavá opět zopakovala již řešené.
Ing. Nutil: Někdo jiný nemůže revokovat usnesení RMP.
Mgr. Němečková: Kdyby vlastník nyní nepřišel, rozjel by stejnak celý proces i bez nás a my
bychom později byly účastníky řízení.
RSDr. Švarcbek: Pan Krištof byl na školení v Číně, vím, jak Čína přistupuje k životnímu
prostředí. Určitě to nebude žádná malá fabrička, upozorňuji na tyto věci, vím, že ta chemická
reakce bude probíhat, exhalace tam bude probíhat.
Ing. Nutil: Firma nám předložila stanovisko Plzeňského kraje, dle nich je to v souladu s plánem
odpadového hospodářství. Není technicky možné revokovat usnesení rady na zastupitelstvu.
ZMP bere na vědomí zprávu starostky o práci Rady města Planá.
Slova se ujala paní tajemnice, poděkovala panu místostarostovi za jeho udělení a informovala,
že, z minulého ZMP nevzešly žádné úkoly, dané usnesením. Zůstává však úkol v omezení
rychlosti v Karlíně. Dopravní policie nám neodpověděla, úkol tak zůstává.
p. Teplík: Už tam děti nebruslí, tak to není tak dramatické.
Dále zůstávají úkoly vyplynulé z požadavků Osadního výboru Zliv. Dalším úkolem bylo dle
návrhu MUDr. Mareše sepsání uměleckých sbírek do katalogu. Mgr. Tomášková, vedoucí
Odboru kultury, osvětlila úmysl zapsání do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury.
MUDr. Mareš poděkoval za splnění úkolu.
Dle tlumočeného požadavku MUDr. Kučerou Ing. Nutil nechal přemístit odpadkový koš u
polikliniky. Úkol je tedy splněn.
Dále paní tajemnice vyzvala k možnosti vzdělávání zastupitelů, kdo má zájem, nechť ji
kontaktuje.
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ZMP bere na vědomí informace o plnění uložených úkolů.
4. Majetkové záležitosti
Správní odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání níže uvedené správní
a majetkoprávní záležitosti na základě jejich projednání v radě města.

A) Prodej
1. pozemek

p.č. 1592,orná půda, 6246 m2
p.č. 454/14 ost.plocha, 173 m2
p.č.st. 60/2, zast.plocha, 137 m2

v k.ú. Týnec u Plané
Účel zemědělské hospodaření
ÚP zemědělská půda, zemědělská výroba
Záměr prodeje schválen dne 11.12.2019
Záměr prodeje zveřejněn dne 06.01.2020
Cena
p.č. 1592, orná půda, 6246 m2 x 10,-= 62.460,- nepodléhá DPH
p.č. 454/14 ost.plocha, 173 m2 x 100,-= 17.300,- osvobozeno od DPH
p.č.st. 60/2, zast.plocha, 137 m2 x 100,- = 13.700,- osvobozeno od DPH
Celkem 93.460,Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1 : Bc. Veselý.
ZMP schvaluje prodej pozemků p.č. 1592 orná půda, 6246m2, p.č. 454/14 ost. plocha,
173m2 p.č.st. 60/2, zast. plocha, 137m2v k.ú. Týnec u Plané žadateli.
2)
pozemek p.č. 11/24, ostatní plocha, o výměře 109 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží,
oddělený GP č. 245-395/2019 z pozemku p.č. 11/9 ostatní plocha
Účel scelit pozemek p.č.st. 28, p.č. 13/6, p.č. 883 s předmětem prodeje
ÚP plochy smíšené obytné venkovské
Záměr prodej schválen dne 18.09.2019
Záměr prodeje zveřejněn 02.10.2019
Cena 109 x 100,- + DPH = 13.189,Bez dotazů, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
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ZMP schvaluje prodej pozemku p.č. 11/24, ostatní plocha, o výměře 109 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží žadatelce za cenu 13189 Kč včetně DPH.

B) Záměr prodeje
1)
Žadatelé žádají o prodej pozemku p.č. 1252, zahrada, výměra 22 m2 a části pozemku
p.č.1107/1, ostatní plocha, o přibližné výměře 43m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.
ÚP plocha smíšená obytná venkovská.
RMP doporučuje schválit záměr prodeje p.č. 1252, zahrada, výměra 22 m2 a části pozemku
p.č.1107/1, ostatní plocha, o přibližné výměře 43m2v k.ú. Vysoké Sedliště.
Ing. Nutil: Žadatelé pozemky užívají, proto RMP doporučuje schválit.
MUDr. Jungr: Nesouhlasí tam výměra.
pí Čermáková: Metry se budou upřesňovat po vypracování GP.
Bez dotazu, dáno hlasovat.
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje záměr prodeje p.č. 1252, zahrada, výměra 22 m2 a části pozemku
p.č.1107/1, ostatní plocha, o přibližné výměře 43m2v k.ú. Vysoké Sedliště.
2)
Dne 12.09.2018 byl schválen prodej části pozemku p.č. 4051 a 4052 o výměře 25,6 m2
v k.ú. Planá u Mariánských Lázní pro výstavbu řadové garáže.
Do dnešního dne nebyla uzavřena kupní smlouva
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 4051 a4052 o výměře 25,6
m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní pro výstavbu řadové garáže.
Ing. Nutil: Vracíme se do bodu nula a znovu se vracíme k záměru prodeje, bez dotazů, dáno
hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4051 a 4052 o výměře 25,6 m2 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní pro výstavbu řadové garáže.
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3)
Žadatelka žádá o prodej části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad Mží o částečné
výměře 90 m2.
Oplocený pozemek navazuje na zahradu k rodinnému domu č.p. 117, kterého je žadatelka
vlastníkem.
Jedná se o plochu, kterou měl předchozí vlastník domu č.p. 117 v pronájmu.
ÚP zeleň ostatní.
RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad
Mží o výměře 90 m2. Přesnou výměru, určí GP.
Bez dotazů, dáno hlasovat.
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad Mží o
výměře 90 m2.
4)
Žadatelé žádají o prodej části pozemku p.č. 3716 (zarovnání hranice pozemku před RD
č.p. 976 ) v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.
V předmětné části pozemku je uložen plynovod.
RMP doporučuje ZMP neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3716 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
Bez dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se 2: Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP rozhodlo neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3716 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
5. Jednací řád ZMP
Tento bod komentuje pan místostarosta.
Na posledním jednání ZMP nás pan Teplík upozornil na nesoulad v jednacím řádu, my jsme
provedli revizi. RMP svým usnesením č. 112/4 ze dne 13. 1. 2020 doporučuje ZMP změnu
jednacího řádu v následujících bodech: článek III., bod 6 – vypustit místního tisku, dále článek
VIII, bod 9 – vypustit všichni členové ZMP.
Odešel Mgr. Pelán v 18:24 hod.
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MUDr. Jungr: Není mi jasná věc, může být zapracováno zasílání i elektronicky, a to včetně
příloh?
Vrátil se Mgr. Pelán v 18:26 hod.
Ing. Nutil: Z jednacího řádu vyplývá, že program je zveřejněn. A to jak fyzicky před úřadem,
tak i na webu. Zasílat materiály můžeme jenom zastupitelům, nemůžeme zveřejňovat přílohy,
zase bychom narazili na GDPR. Netěší nás to, ale je to bohužel nutné.
Dále bez diskuse, dáno hlasovat.
Pro schválení hlasovalo13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se 1: RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje změnu jednacího řádu ZMP dle návrhu: článek III., bod 6 – vypustit
místního tisku, dále článek VIII, bod 9 – vypustit všichni členové ZMP.
6. Informace o novele NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
Tento bod komentuje paní tajemnice:
V prosinci vláda schválila novelu NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC,
a to 10% zvýšením dosavadních částek. ZMP má tak možnost rovněž navýšit odměny členů
ZMP, které jsou v současné době vypláceny v následujících výších:
Člen ZMP
1 200,- Kč
Člen RMP
4 700,- Kč + 1 200,- Kč
celkem 5 900,- Kč
Předseda výboru
2 400,- Kč + 1 200,- Kč
celkem 3 600,- Kč
Přičemž u členů rady a předsedů výborů je odměna součtem odměn při souběhu funkcí (člena
ZMP + člena RMP, resp. člena ZMP a předsedy výboru).
Maximální výše odměn dle novely NV 318/2017 Sb. od 1. 1. 2020 je stanovena takto:
Člen ZO
2 171,- Kč
Člen RO
8 687,- Kč
Předseda výboru
4 343,- Kč
S ohledem na skutečnost, že novela NV přinesla 10% zvýšení odměn členů zastupitelstev ÚSC
navrhuje TAJ MěÚ rovněž 10% zvýšení stávajících odměn členů ZMP.
Takto upravené odměny by dosáhly následující výše:
Člen ZMP
1 320,- Kč
Člena RMP
6 490,- Kč
Předseda výboru
3 960,- Kč
Ing. Nutil: Náš návrh je analogický. Princip je stejný, jako minule.
Bez diskuse, dáno hlasovat.
Pro schválení hlasovalo 9 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš, Mgr.
Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
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proti 2: p. Teplík. RSDr. Švarcbek;
zdrželi se 3: MUDr. Kučera, Mgr. Postl, Ing. Ryšavá;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje zvýšení stávajících částek odměn neuvolněných členů ZMP o 10%, a to
s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení.
7. Návrh smlouvy o spolupráci v sociální oblasti a o příspěvku na provoz DPS
Tento bod komentuje Ing. Nutil:
Na základě opakovaných požadavků od občanů okolních menších obcí na přidělení bytu v naší
DPS byla svolána schůzka starostů dotyčných obcí. Na ní bylo dohodnuto, že jsou ochotni se
finančně podílet na provozu DPS. Proto je navržena tato smlouva, kterou by po schválení naším
zastupitelstvem schválila také zastupitelstva příslušných obcí. Částka vyjadřuje přibližně
průměrnou roční ztrátovost jedné jednotky (bytové i nebytové) v DPS. Svolali jsme schůzku
starostů obcí, jejichž jsme pověřenou obcí a s těmi bylo vše projednáno. Asi budeme
upřednostňovat občany našeho města, ale obce nám budou posílat částku, která nám bude
dorovnávat náš schodek.
MUDr. Jungr. Jaký bude klíč, když tam budou další obce. Obce budou určitě chtít, aby byl
nějaký poměr.
Ing. Nutil: Určitě budeme upřednostňovat naše občany, není to nárokové, ale může se stát, že
bude najednou uvolněno více bytů.
p. Teplík: Tzn., že ty okolní obce dostanou pro svého občana byt, pouze když náš občan
odmítne?
Mgr. Němečková: Jdu na tenký led, rozhodnutí o přidělení bytu je pouze na subjektivním
rozhodnutí RMP. Samozřejmě upřednostníme plánského občana, ale pokud bude nějaká
dramatická situace u občana jiné obce, je možné, že bude upřednostněn on.
Bez dalšího dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje smlouvu o spolupráci v sociální oblasti a o příspěvku na provoz DPS.
8. Smlouva o poskytnutí peněžitého příspěvku Plánským lesům mimo základní kapitál
Ing. Nutil: Dnes ráno jsem se dozvěděl od pana Hrušky o kritické situaci, kdy nebyla zatím
poskytnuta dotace. Prosím pana Hrušku, aby se vyjádřil.
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Ing. Hruška vysvětlil, proč žádá o poskytnutí příspěvku. Nyní by již měly Plánské lesy
hospodařit z dotace, dotace však zatím nedošla. Omlouvá se, že přichází takto narychlo, ale
jinak to nešlo.
Ing. Nutil: Jedná se o částku o 1,500 tis. Kč za stejných podmínek jako posledně. Je to identické
jako minule, smlouvu nebudu dále komentovat.
Bez dalšího dotazu, dáno hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 13 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, , RSDr.
Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se 1: Ing. Ryšavá;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje poskytnutí peněžitého příspěvku mimo základní kapitál společnosti
Plánské lesy s.r.o. ve výši 1,500 tis. Kč.
9.

Plán činnosti Finančního výboru ZMP pro I. pololetí roku 2020

p. Teplík přečetl celý návrh plánu činnosti FV pro I. pololetí roku 2020.
Mgr. Němečková: Mám pouze malou prosbu, jestli by bylo možné podklady podat dříve, tak
aby je dostali zastupitelé včas.
Pro schválení hlasovalo 14 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, MUDr. Jungr, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing.
Ryšavá, RSDr. Švarcbek, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdržel se: 0;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje plán činnosti Finančního výboru ZMP pro I. pololetí roku 2020.
10. Připomínky a náměty členů zastupitelstva
Ing. Nutil: Dostalo se mi výtky, že bylo zrušeno svolávání zásahové jednotky sirénou. Na
schůzce hasičů mi bylo vysvětleno, že je to pro hasiče potřebné, proto vyhovuji jejich návrhu a
rád bych nechal o tom hlasovat. Bez připomínek, dáno hlasovat.
Pro schválení hlasovalo 12 zastupitelů: pí Duchková, Ing. Netrval, MUDr. Mareš; MUDr.
Kučera, Mgr. Kučera, p. Antropius, Mgr. Pelán, p. Teplík; Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, Ing. Nutil,
Mgr. Němečková;
proti: 0;
zdrželi se 2: MUDr. Jungr, RSDr. Švarcbek;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
ZMP schvaluje obnovení zvukového signálu pro svolávání hasičů.
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Ing. Ryšavá: Proč nebyla zastupitelům poslána průběžná zpráva KV č. 5/2019, slíbili jste mi
to.
Mgr. Němečková: Zpráva byla okamžitě zveřejněna na webových stránkách města. Vy ji
chcete projednávat? Proč jste nás na to neupozornila, určitě by nebyl problém ji poslat, to
jsme si špatně rozuměli, zpráva je vyvěšena na webu, kam mají všichni zastupitelé přístup.
Ing. Nutil: Vím, že jsme vám slíbili, že materiál bude zaslán, neudělali jsme to.
RSDr. Švarcbek: Opět žádám, aby se revokovalo usnesení o souhlasu RMP k depolymerizaci.
Chci, aby se lidi v RMP k tomu postavili čelem.
Ing. Nutil: Dle logiky nelze revokovat usnesení RMP, toto je jednání ZMP. Věřím, že radní si
stojí za svým jednáním.
p. Teplík: Dávám tedy návrh na usnesení ZMP doporučuje RMP přehodnotit usnesení č. U
106/3 z 16.12.2019.
Ing. Nutil: Dávám hlasovat:
Pro schválení hlasovalo 7 zastupitelů: pí Duchková, MUDr. Jungr, p. Antropius, p. Teplík,
Mgr. Postl, Ing. Ryšavá, RSDr. Švarcbek;
proti 4: MUDr. Mareš, Mgr. Pelán, Ing. Nutil, Mgr. Němečková;
zdrželi se 3: Ing. Netrval, MUDr. Kučera, Mgr. Kučera;
nepřítomen 1: Bc. Veselý.
Návrh neprošel.
Mgr. Němečková: Dostala jsem žádost PK o sdělení, zda členové ZMP jsou příslušníky nějaké
národnostní menšiny, a ke které se hlásí. Prosím sdělte tento týden na podatelnu, která předá
informace PK.
pí Duchková: Chtěla bych poděkovat RMP, že se začala zabývat situací u svozových nádob.
Rovněž děkuji za umístění koše u obchodu, a dále bych se chtěla zeptat na osvětlení lávky?
Ing. Ťupa: Finance jsou na to připravené, čekáme na vyjádření policie.
Ing. Nutil: Projekt je hotový, zatím čekáme.
p. Teplík: Chtěl bych se vrátit k vyjádření paní Tomáškové, vedoucí Odboru kultury, kdy
uvedla poznámku, že nás neviděla na žádné z akcí, to přeci nepatří k věci. Rovněž chci poukázat
na nařknutí z nekompetentnosti FV, paní Kadlecová má potřebné vzdělání.
Kolik máme bytů? Bylo by možné zastavit prodej bytů, abychom si neprodali všechny. Jde o
to, jak se nájemníci k bytu chovají.
pí Čermáková: Tyto informace jsou na webu a jsou nyní aktualizované.
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Ing. Nutil: Když se usneseme na tom, že nebudeme byty vůbec prodávat, může se stát, že
nebudeme moci prodávat ani problematické byty, tak jako posledně ve Hřbitovní ulici. Musíme
jednat s péčí řádného hospodáře.
Ing. Ryšavá: Stejně tak jako FV, tak i KV se zabýval tím, jak se vyjádřila paní Tomášková. Ona
by měla pochopit, že pouze provádíme kontroly. Neměla by se zabývat naší kompetencí.
Mgr. Tomášková: Já jsem pouze odmítla zápis, neřekla jsem, že jste nekompetentní.
Odešla paní Duchková v 19:07 hod.
Mgr. Němečková: Chtěla bych reagovat na prodej bytů, je to opravdu u výjimečných případů.
Je mnoho nájemníků, kteří si chtěli byt koupit, a my je odmítli.
p. Teplík: Na náměstí není kde parkovat. Když chci vybírat třeba v bankomatu, musím
zaparkovat pod náměstím. Přiznejme si, že jsme udělali chybu.
Mgr. Němečková: Parkoviště a komunikace musí mít zákonné normy, občané nejsou ochotni
udělat o krok víc. Není normální parkovat přes obrubník. Máme nadstandardně hodně
parkovacích míst.
Vrátila se paní Duchková 19:10 hod.
Mgr. Pelán: Souhlasím s paní starostkou, je to v lidech. Když někdo použije výstražná světla,
je možné ho postihovat? Dotaz na přítomného městského strážníka.
p. Chojna: Nelze tyto lidi postihovat, pouze upozorňovat.
Mgr. Pelán: Prosím, abyste se na to zaměřili, abychom to lidi odnaučili.
Ing. Nutil: Vím o tom, že lidé stojí na místech pro stání na 15 min. a stojí tam celý den.
Parkovacích míst je dostatek.
p. Teplík: Je mi to jasné, avšak se někdy stane, že je parkoviště plné.
Ing. Nutil: Je to tak, ale ne všichni tam mají co dělat.
Pan místostarosta, Ing. Nutil, ukončil jednání v 19:15 hod. hodin a poděkoval přítomným za
hladký průběh jednání.
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Václav Jungr, v. r.
Jan Teplík, v. r.
Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka
Dne 22. 1. 2020 zapsala Dana Hemrová
Upozornění:
Informujeme veřejnost, že zápis ZMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů tak, jak ukládá nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
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