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Vydává Rada města a Městský úřad Plánice vlastním nákladem

Vážení spoluobčané,
dostalo se Vám do ruky první vydání Zpráv z plánické radnice, ve kterém chceme občany
informovat o dění v Plánici a v celém jejím správním území. Zprávy budou vycházet nepravidelně, budeme
se snažit přinášet všechny nové a potřebné informace.
Zprávy z plánické radnice nenahradí Ročenku, ta bude vycházet také a popíše události uplynulého roku.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál do nového roku 2011 mnoho úspěchů a hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zdeněk Pavlíček
starosta

Krátké ohlédnutí zpět na konec roku 2010
15. 11.
27. 11.
28. 11.
3. 12.
4. 12.
8. 12.
11. 12.
18. 12.
22. 12.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Plánice
Výroční valná hromada SDH Nová Plánice
Zpívání pod vánočním stromem
Mikulášská nadílka ve Spolkovém domě
Výroční valná hromada SDH Plánice
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Plánice
Poslední leč MS Plánice
Třetí benefiční koncert v nicovském kostele
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Plánice

Tříkrálová sbírka

SDH hodnotí činnost
v roce 2010
Od prosince
roku 2010 probíhají
výroční valné hromady
SDH
v obcích celého
správního území. Na těchto
valných hromadách se členové
rady setkávají s místními
občany, řeší se jak záležitosti
hasičů, tak i požadavky všech
občanů.

K+M+B

Ve dnech 4. 14. ledna 2011
probíhala pod záštitou oblastní charity
v Klatovech Tříkrálová sbírka.
Na Plánicku sbírku organizovaly
pracovnice místní charity spolu s místními koledníky.
O průběhu a výši vybrané částky budete informováni
v dalším čísle občasníku.

UPOZORNĚNÍ:
Dočasná změna provozní doby
České pošty, s.p., pobočka Plánice
Pondělí pátek
8.00 11.00 a 13.00 16.00

Digitalizace možná změnila výměry vašich pozemků
V loňském roce provedl katastrální úřad v intravilánu Plánice digitalizaci území.
Je nutno si zkontrolovat stav pozemků (výměry jednotlivých parcel) před a po digitalizaci
v k.ú. Plánice. Nový stav a změnu lze zjistit na MěÚ Plánice u paní Radové. V případě změny
je nutno do 31. 1. 2011 podat dílčí nebo dodatečné daňové přiznání na daň z nemovitosti
na Finančním úřadu Klatovy. Daňové přiznání se podává dle údajů z aktuálního výpisu listu
vlastnictví, který lze získat buď přímo na Katastrálním úřadu Klatovy nebo na kterémkoli
místě CzechPoint. Kontaktní místo CzechPoint je také v Plánici na Městském úřadu.

Lednové akce
Zahájení Tříkrálové sbírky
Výroční valná hromada SDH Pohoří
Výroční valná hromada SDH Bližanovy
136. Hasičský ples SDH Plánice
Výroční valná hromada SDH Zbyslav
Výroční valná hromada SDH Štipoklasy
Výroční valná hromada SDH Zdebořice
Výroční valná hromada SDH Kvasetice
28. 1. Výroční valná hromada SDH Křížovice
29. a 30.1. Divadelní představení ve Spolkovém domě
(Voskovec, Werich Hlava proti Mihuli)
4. 1.
7. 1.
15. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.

Další chystané akce
5. a 6. 2.
5.2.
6.2.
19. 2.
26. 2.
5. 3.
12.3.

Divadelní představení ve spolkovém domě
(Voskovec, Werich - Hlava proti Mihuli)
Výroční schůze ČZS Plánice
Benefiční koncert v plánickém kostele
Maškarní ples (pro děti, pro dospělé)
Výroční schůze MS Plánice
Výroční schůze ČRS MO Plánice
Ples Města Plánice

Stručně z jednání rady a zastupitelstva
♦ volba členů finančního a kontrolního výboru, schválení
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

jednacího řádu výborů
schválení obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství,
z ubytovací kapacity, za provozování výherních hracích
přístrojů a za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
schválení koupě pozemku zahrada u muzea F. Křižíka
schválení rozpočtových změn k 22. 12. 2010
schválení rozpočtu města na rok 2011
výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy v Základní
a mateřské škole v Plánici“
schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace
vodního zdroje prameniště Záhoří II. etapa“
schválení úhrady ztrátovosti doplňkové činnosti
správcovství sportovního areálu základní škole za rok
2010
projevení vážného zájmu města o získání prostor skladu
HZS Plzeňského kraje (sklady CO) bezúplatným
převodem

Zimní údržba
Zimní údržba ve správním
území města Plánice je prováděna
nejen pracovníky města, ale i sou
kromými osobami konkrétně se
jedná o pana Jana Hlaváče
z Nehodíva, který udržuje obce
Lovčice, Štipoklasy, Pohoří a Bli
žanovy, a pana Zdeňka Nejdla
z Plánice, který zabezpečuje sjízd
nost komunikací v obcích Nová
Plánice, Křížovice a Zdebořice.
Na údržbě chodníků se kro
mě pracovníků města podílejí i
občané vykonávající veřejnou
službu a další občané, se kterými
byla na základě doporučení úřadu
práce, uzavřena pracovní smlouva
na dobu určitou.
Zvláštní poděkování pak
patří všem občanům, kteří
bez hledu na platnost
„chodníkového zákona“ pomá
hají s úklidem sněhu v okolí
svých nemovitostí.
Na závěr je nutné se zmínit
o akci, která vznikla na základě
dohody mezi vedením města a
Správou a údržbou silnic Klatovy.
Jednalo se o odvoz sněhu z míst,
kde se během jeho odklízení na
kupilo takové množství, že došlo
k zúžení hlavní komunikace na
mezní hranici a byla snížena její
průjezdnost. Na druhé straně by
la omezena i průchodnost chodní
ků.
SÚS Klatovy si na své ná
klady zajistila odvoz dvěma ná
kladními automobily a město za
jistilo nakládání sněhu.
Ing. Milan Vojta
tajemník

Stavební úpravy ZŠ a MŠ
V současné době byla zahájena v mateřské škole přestavba umýváren, WC a šaten včetně vy
budování úklidových komor. Projekt dále zahrnuje novou podlahu jedné chodby v ZŠ, výměnu dveří
a elektroinstalace v prostorách chodby, solární ohřev vody na WC. Vzhledem k zaregistrované žá
dosti o dotaci bylo nutné zahájit stavební práce v zimních měsících.
Výběrovým řízením na dodavatele stavby bylo ušetřeno téměř 900 000, Kč. Stavební úpravy
realizuje Klatovská stavební společnost s.r.o., Klatovy. K předání staveniště došlo 16. prosince 2010
a dokončení celé akce je smluvně stanoveno do 25. března 2011.

