červen 2013

Vydává Rada města a Městský úřad Plánice vlastním nákladem

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Zpráv z plánické radnice Vás chci seznámit s přehledem akcí města za první pololetí
letošního roku, a také s akcemi plánovanými v nejbližším období.
Již proběhlé akce budou prezentovány
na veřejném zasedání Zastupitelstva města Plánice,
které se bude konat
v úterý dne 25. června 2013 od 18,00 hodin v zasedací síni na Městském úřadu v Plánici,
na toto veřejné zasedání Vás všechny srdečně zvu
Zdeněk Pavlíček, starosta

Přehled akcí uskutečněných za období leden – červen 2013
Zimní údržba
Na letošní zimní údržbu byla nasazena veškerá naše technika: traktory Zetor, Case a nově malotraktor
Yukon, který pomáhal hlavně při údržbě chodníků. Vím, že se objevily i nějaké připomínky, ale když se
například porouchá traktor, je nemožné vše uklidit včas. Dle mého soudu při letošním úklidu sněhu naši
pracovníci obstáli na výbornou.
Obnova zeleně u Muzea Františka Křižíka
Břízy u Křižíkovy sochy byly již staré, v místě rozdvojení kmenů hrozilo rozlomení, čímž byla ohrožena
bezpečnost návštěvníků muzea. Rovněž túje u plotu byly polámané, a proto bylo i z tohoto důvodu nutné
přistoupit k rekonstrukci zeleně celého prostranství před muzeem, aby působilo důstojně. Veškeré práce –
pokácení, odstranění pařezů, úpravu terénu i vysazení nových dřevin provedli pracovníci města.
Veřejné osvětlení
Na základě žádosti občanů rodinných a bytových domů byla rozšířena stávající síť veřejného osvětlení
v Plánici pod Sokolovnou. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. M. Steiner z Klatov. Vlastní realizaci
stavby provedla na základě výběrového řízení firma INVESTEL, s.r.o. Klatovy.
Výměna oken v bytovém domě č.p.305
Na základě žádosti nájemníků zastupitelstvo rozhodlo o výměně oken v tomto domě. Firma Oknoplastik
Praha, která vyhrála výběrové řízení, předala zakázku bez závad a ke spokojenosti všech nájemníků.
Oprava bytů v Plánici č.p. 108
V polovině měsíce září 2012 došlo v Plánici č.p. 108 k poškození tří bytů únikem vody. V jednom bytě
byla poškozena pouze koupelna, zde byl použit pouze vysoušecí přístroj. Horní byt, z něhož unikala voda,
bylo nutno vybílit a použít rovněž vysoušeč. Spodní byt byl zasažen nejvíce a byli jsme nuceni přistoupit
k celkové rekonstrukci. Byt byl po dobu rekonstrukce zcela neobyvatelný. Provedly se zde nové rozvody
elektřiny, nové omítky, nové podlahy, byla dodána i nová kuchyňská linka. Náklady na opravu dosáhly částky
114.846,- Kč. Z pojištění majetku byla Kooperativou vyplacena částka 109.346,-Kč.

Pohoří
V této spádové obci byla provedena oprava cesty za pomoci recyklovaného materiálu a došlo rovněž
k vyčištění příkopů směrem na Štipoklasy. Také bylo u klubovny vydlážděno místo pod kontejnery na sklo a
plast.
Lovčice
Protože občané Lovčic nemají žádnou místnost pro společné posezení, byl jim na základě žádosti místního osadního výboru Lovčice pro tyto účely zakoupen stan. Stan byl prvně využit při hlídání máje.
Mlynářovice
V této obci přívalové deště způsobily poruchu na kanalizaci a poškození vozovky, a proto město provedlo
jejich rychlou opravu. Oprava nebyla nijak jednoduchá, neboť místo je protkáno telekomunikačními kabely.
Naši pracovníci i zde ukázali, že si dokážou poradit i v obtížných situacích.
Lesní cesty
Ve vlastní režii i v letošním roce město provádělo nutné a plánované opravy cest v lesích.
Oprava techniky
Pracovníci města pravidelně prováděli opravy naší techniky. Opravy jsou prováděny v bývalých skladech
CO, kde si sami vytvořili nové opravárenské zázemí. Byla zde předělána mimo jiné i elektroinstalace a zabezpečovací zařízení.

Připravované akce
Projekt intenzifikace ČOV v Plánici - je připraveno vypsání výběrového řízení na projektanta této akce.
Projekt kanalizace části Plánice - rovněž je připraveno vypsání výběrového řízení na projektanta.
Obnova památníků v regionu Plánice - Sloup Nejsvětější Trojice, socha sv. Jana Nepomuckého
a Boží muka ve Zbyslavi. Tyto památky budou opraveny, financování je
plánováno ze schválené dotace z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce
ČR - Bavorsko, kterou podepsalo město s partnerským městem Weiding.
Pomník padlým z 1. svět. války ve Zbyslavi - starosta Z. Pavlíček připravil společně se starostkou SDH
Zbyslav A. Babkovou podání žádosti o dotaci do MAS Pošumaví. Zrenovovaný
pomník bude připomínat pět občanů Zbyslavi, kteří padli v I. světové válce.
Oprava kapliček Nová Plánice, Kvasetice - bude financováno také prostřednictvím MAS Pošumaví, dotace
činí až 90%.
Obnova fasád č.p. 181 (zámek) I. etapa - připravuje se výběrové řízení na zhotovitele zakázky.
Zateplení 2. pavilonu MŠ - město má schválenou dotaci z OPŽP a nyní připravuje výběrové řízení
na zhotovitele této akce, zateplení musí být dokončeno do 31. 12. 2013.
Cesta k Hůrce - připravuje se žádost o dotace z ROP Jihozápad.
Veřejné osvětlení v Bližanovech - bude provedena oprava a rozšíření veřejného osvětlení.
Další důležitou akcí je příprava nového územního plánu pro celé správní území Plánice.
PODROBNÉ INFORMACE K UVEDENÝM AKCÍM BUDOU PODÁNY NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ.

Platba za služby na hřbitovech
V průběhu měsíce srpna 2013 dostanou všichni majitelé
hrobových míst složenky na úhradu služeb na dva roky spojených
s provozem hřbitovů. Uvedenou částku bude možno uhradit
hotově v pokladně města, nebo převodem na účet (nutno uvést
variabilní symbol ze složenky), a to do 30. 09. 2013.
Rada projednala a schválila následující ceny za služby
spojené s provozem hřbitovů :
hřbitov Plánice
hřbitov Zdebořice
hřbitov Nicov

64,- Kč
82,- Kč
136,- Kč

včetně 15% DPH
včetně 15% DPH
včetně 15% DPH

Kulturní akce v Plánici
6. 7.

Šumavský hasič Města Plánice

13. 7.

Hudební festival k 10. výročí
znovuotevření hotelu

27. 7.

Odpoledne u Hájovky
pro malé i velké
více na www.planice.cz

