
 

  Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Planá 

konaného dne 13.10.2021 

 
 

 
U 72  - Zastupitelstvo schvaluje: 

 
1. ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Kučeru a Ing. Helenu Ryšavou; 

2. program 22. jednání ZMP; 
3. VI. rozpočtová opatření města Planá pro rok 2021 ve výši příjmů 124 602,31 tis Kč a výdajů ve 

výši 163 416,31 tis Kč; 

4. prodej části pozemku p. č. 1231/1 v k. ú. Otín u Plané označené GP č. 185-327/2021, p. 

č. 1231/14 výměra 80 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu 26.400,- Kč; 

5. prodej pozemku p. č. 227/46 v k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO za cenu  

46.035,- Kč; 

6. prodej pozemku p. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 21 m2 v k. ú. Zliv nad 

Mží ANONYMIZOVÁNO za cenu 6.237,-Kč; 
7. prodej části pozemku p. č. 369/12 v k. ú. Pavlovice nad Mží, označená GP č. 254-328/2021, p. 

č. 369/39, výměra 401 m2 ANONYMIZOVÁNO za cenu 32.080,- Kč; 

8. prodej části pozemku p. č. 252/35 zahrada, dle GP č. 250-135/2021 p. č. 252/40, výměra 

59 m2 v k. ú. Zliv nad Mží ANONYMIZOVÁNO za cenu 17.523,-Kč; 

9. prodej části pozemku p. č. 1417, výměra 1.811 m2 v k. ú. Týnec u Plané pro stavbu 

rodinného domu žadateli, který se umístil jako druhý v pořadí s cenou 547.827,50 Kč 

ANONYMIZOVÁNO; 

10. směnu spočívající v prodeji části pozemku p. č. 1231/2 označeného GP č. 184-

326/2021, p. č. 1231/13, výměra 54 m2 v k. ú. Otín u Plané ANONYMIZOVÁNO za 

cenu 17.820,- Kč a koupi části pozemku p. č. 1288 označeného GP č. 184-326/2021 p. 

č. 1288/2, výměra 30 m2 v k. ú. Otín u Plané za cenu 9.900,- Kč. ANONYMIZOVÁNO 

uhradí na účet města doplatek ve výši 7.920,- Kč; 

11. záměr prodeje části pozemku p. č. 1854/1 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o přibližné 

výměře 90 m2; 

12. záměr prodeje pozemků p. č.  252/21, zahrada, výměra 56 m2 a  p.č. 252/22, zahrada, 

výměra 161 m2 v k. ú. Zliv nad Mží; 

13. záměr prodeje pozemků p. č. 431/1, p. č. 433/1, p. č. 383/4  v k. ú. Otín u Plané; 

14. záměr prodeje výhradně celého pozemku p. č. 370/5 v k. ú. Pavlovice nad Mží; 
15. záměr prodeje částí pozemků p. č. 305/3 a p. č. 344/17 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní                        

o přibližných výměrách 25 m2; 

16. záměr směny části pozemku 1856/52 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní o přibližné 

výměře 184 m2 ve vlastnictví města Planá za části pozemků č. 1856/60 a č. 1856/51                 

o přibližné výměře 184 m2 ve vlastnictví ANONYMIZOVÁNO; 

17. OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

a to s účinností od 01.01.2022; 
18. Pravidla Participativního rozpočtu Nápad pro Planou; 
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U 73 - Zastupitelstvo bere na vědomí:  

1. připomínky občanů; 

2. zprávu starostky o práci Rady města Planá; 

3. informace o plnění uložených úkolů; 

4. předložené informace týkající se nepřesností z minulých zastupitelstev; 

 

U 74 - Zastupitelstvo rozhodlo: 

 

1. revokovat usnesení ZMP U 68-6  ze dne 08.09.2021; 

2. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1586, o přibližné výměře 440 m2 v k. ú. 

Zliv nad Mží; 

3. neschválit záměr prodeje pozemku p. č. 1291 a p. č. 382 v k. ú. Otín u Plané; 

4. v případě prodeje pozemku p. č. 368/1 k. ú. Pavlovice nad Mží stanovit cenu podle 

zásad; 

5. nevydat předběžný souhlas se směnou nově vymezené plochy v pozemkových úpravách 

označené p. č. 2893/2 za p. č. 2404/3, 2382/4, 2377/2 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní. 

6. zařadit do rozpočtu na rok 2022 částku 500 tis. Kč pro potřeby Participativního 

rozpočtu; 

7. hlasovat o udělení Ceny města Planá tajnou volbou; 

8. neudělit Cenu města Planá pí Haně Fundové; 

9. ocenit Cenou města Planá tyto navrhované osoby: p. Miroslava Kalaše, p. Karla Havla 

– in memoriam, p. Jaroslava Šaška a pí Mathildu Nostitzovou – in memoriam.  

 

U 75 – Zastupitelstvo ukládá:  

1. RMP, aby nechala zpracovat znalecký posudek, který by posoudil zhodnocení 

stavebních pozemků v lokalitě P 13 z pohledu zhodnocení pozemků připojením 

k vodovodu a kanalizaci.   

 

 

Ověřovatelé:  

 

• Mgr. Jiří Kučera, v. r.  

• Ing. Helena Ryšavá, v. r.  

• Mgr. Martina Němečková, v. r., starostka 


