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POZVÁNÍ NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLÁNICE
Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás srdečně pozvat na poslední veřejné zasedání Zastupitelstva města Plánice
v tomto volebním období, které se bude konat
ve středu dne 24. září 2014 od 19,00 hodin ve Spolkovém domě v Plánici.
Budete seznámeni nejen s prezentací již uskutečněných akcí,
ale také s akcemi, které jsou plánované na nejbližší období.
Zdeněk Pavlíček, starosta
.

Prestižní ocenění hospodaření města Plánice
Na základě iRatingového hodnocení za rok 2013 firmou CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. získalo Město
Plánice nejvyšší možný stupeň „A“ (ocenění „A“ – ekonomické ukazatele prokazující vynikající finanční
stabilitu a dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje obce). Z celkového počtu 94 obcí okresu Klatovy
získalo toto prestižní ocenění pouze pět obcí, v rámci kraje pak patří Město Plánice mezi 4,8 % obcí s tímto
oceněním.

Výzva
Vyzýváme majitele nemovitostí, z jejichž zahrad zasahují větve stromů a keře na pozemky města – mimo
jiné na cesty, aby je v termínu do 30. října 2014 ořezali na hranici svého pozemku. Pokud tak neučiní,
ořez provedou pracovníci města dle svého uvážení, v souladu s ustanovením § 1016 odstavec 2 a 3
zákona číslo 89/2012 Sb. (NOZ).
Tyto větve brání řádnému využívání cest, hlavně vývozu popelnic a zimní údržbě.

Svoz objemného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

se bude konat v sobotu dne 27. září 2014

se bude konat v sobotu dne 4. října 2014

Na svozovém místě musí každý občan odpady předat osobně
Přesný rozpis je na vývěskách v jednotlivých obcích a na stránkách města www.planice.cz

Přehled uskutečněných a probíhajících akcí za období červen – září 2014
Základní škola Plánice - během letních prázdnin proběhla rekonstrukce chodeb v I. a II. podlaží staré
budovy ZŠ. Došlo k odstranění dlažby a obkladů stěn. Následně byly vybetonovány podlahy a položena
nová dlažba. V souvislosti s touto rekonstrukcí podlah byla provedena nová elektroinstalace, osvětlení a
rozvody počítačové sítě. Akce byla ukončena výmalbou těchto prostor.
Mateřská škola Plánice - dokončeno zateplení budov MŠ, zhotovení nových chodníků a terasy.
Plánice č. 181 (zámek) - v současné době končí práce na fasádě celého zámku s dotací 555 000,- Kč.
Muzeum - na zahradě muzea bylo osazeno pítko a proveden ochranný nátěr střešní krytiny.
Park za radnicí - probíhají závěrečné práce.
Bližanovy - byla provedena oprava opěrné zdi a probíhá výměna střešní krytiny na budově čp. 74 s dotací
ve výši 140 000,- Kč.
Štipoklasy – byl obnoven pomník padlým, vybudováno nové dětské hřiště a opravuje se fasáda školy.
Pohoří - u klubovny byl vyřešen nevyhovující stav odpadních vod osazením plastové jímky.
Obnova pomníků na Hůrce, ve Štipoklasech, ve Zbyslavi byla provedena s dotací cca 170 000,- Kč.

Pozvání na plánované akce
Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská
škola Plánice, příspěvková organizace

50. výročí otevření MŠ Plánice
Srdečně zveme děti a jejich rodiče
i ostatní veřejnost na setkání
v mateřské škole v Plánici
u příležitosti oslav 50. výročí otevření
MŠ Plánice,
které se uskuteční

v sobotu 27. září 2014 od 1300 hodin.
Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
zve občany na
besedu se zástupci inspektorátu ČOI
k předváděcím prodejním akcím,
která se bude konat
v úterý dne 30. září 2014 od 16,00 hod.
v zasedací síni na radnici

26. září – Lampionový průvod
3. – 5. října – ČZS Plánice – výstava výpěstků
11. října – SDH Plánice - promítání 2. části
cestopisného filmu Around Africa
18. října – ČRS Plánice – taneční zábava
29. listopadu – Mikulášská nadílka
30. listopadu – Zpívání pod vánočním stromem
13. prosince – SDH Plánice – výroční schůze

Společnost Best partner s.r.o.
zve občany na bezplatný seminář
Peníze a my
Rodinný rozpočet,
který se bude konat
ve čtvrtek dne 26. 9. 2014 od 17,00 hod.
v zasedací síni na radnici

Informace o zahájení výuky VU3V v zimním semestru akademického roku 2014/2015
Konzultační středisko Plánice oznamuje, že od 7. 10. 2014 do 16. 12. 2014
bude probíhat výuka dalšího semestru (6 přednášek, vždy po 14 dnech)
na téma Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.
Zahájení kurzu je v úterý 7. 10. 2014 ve 14.00 h v zasedací síni Městského úřadu Plánice. Zúčastnit se
může každý starší 50 let nebo invalidní důchodce bez rozdílu věku. Cena za celý kurz činí 200,--Kč.
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 376 394 103 u p. Bílé nebo na e-mailové adrese
bila@planice.cz nebo osobně na Městském úřadu Plánice. Bližší informace o studiu lze získat na portálu
www.e-senior.cz.
ČZS v Plánici oznamuje, že v Zámku (Plánice č.p. 181) v místnosti zahrádkářů zahajuje
MOŠTOVÁNÍ OVOCE v sobotu dne 20. září 2014 od 13.00 do 16.00 hod.
Moštovat se bude každou sobotu do 18. října 2014.
Cena 3,00 Kč za 1 kg ovoce. Každý si odváží drtky a vylisovaný mošt si dává do vlastních nádob.

