Zápis
z 4. jednání Rady města konané 31.1.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík - radní
Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Lorenzová
Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
Připomínky, návrh na doplnění programu:
16b) Ţádost o odkoupení pozemku – ing. Jan Rovner, Plzeň
c) Návrhy pojistných smluv majetku města
d) Lesní hospodářství 2007 – ceníky prací
e) Vyúčtování oprav věţních hodin v Ţebnici
f) Nájemní smlouvy – byt a zahrada u budovy čp. 291 (Česká spořitelna)
g) Věcná břemena – zvýšení ceny
h) Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení a kontrola usnesení
Jednání RM zahájil starosta a provedl kontrolu usnesení – průběţně plněno
2. Zprávy starosty
- Ministerstvo dopravy – zavedení jednotného systému dopravních informací pro ČR
- VaK PS – oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2007
- Ţádost o posouzení rozboru vody z vojenského vrtu v Ţebnici
- Tříkrálová sbírka Charity ČR – výsledky po obcích
- Sdělní KÚ PK – nouzový stav – zákaz vstupu do lesů do 5.2.2007 24.00 hod.
- KÚ PK – projednání návrhu záplavového území vodního toku řeky Střely (zapracováno do
územního plánu města)
- Zápis o provedené kontrole na úseku matriky provedenou MěÚ Kralovice
- Stanovisko Školního statku Plasy k výstavbě RD v Babiné na p.č. 435/4 a 433/9 (zachování
průjezdnosti při výstavbě)
- Ţádost Unie malých a středních podniků o zjednodušení podnikatelského prostředí a lepší
vymahatelnost práva
- Jednání s SÚS Kralovice a KÚ PK ve věci instalace svodidel podél komunikace I/27 před
klášterem a v zatáčkách nad městem směrem na Kralovice
- Povodí Vltavy – nově zpracované záplavové území – zapracováno do územního plánu města
3. Výbory a komise
V. Šiml informoval společně s ing. V. Grossem o jednání finančního výboru dne 29.1.2007.
Hlavním bodem bylo stanovisko k předloţenému návrhu rozpočtu na rok 2007 (viz. bod č. 8).
V. Šiml po konzultaci s předsedy komisí navrhl doplnění komise ŢP o:
1) David Sidorjak, Plasy, 2) Václav Strnad, Plasy, 3) Josef Bláhovec, Nebřeziny E 34
Dále na základě jednání komise sociální a bytové navrhuje jako předsedu paní Ivu Kinclovou, Plasy
491. Sociální komise dále navrhuje zvýšení limitu na nákup dárků při vítání občánků na 1200 Kč na
dítě.
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Plasy, 3) Josef Bláhovec, Nebřeziny E 34. Dále schvaluje paní Ivu Kinclovou, Plasy 491
(ODS) předsedkyní komise sociální a bytové od 1.2.2007
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

Byly předloţeny návrhy na osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadů mimo schválený
rámec vyhlášky.
Návrh: RM schvaluje návrhy na osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadů pro rok 2007 –
viz. příloha zápisu. RM ukládá provedení kontroly trvalého bydliště občanů ve vztahu k
placení poplatku za likvidaci odpadů (zejména v bytových domech).
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

J. Klika jako správce bytů předloţil výpočet drobných dluţných částek za neplacení nájemného za
rok 2005 a 2006.
Návrh: RM schvaluje osvobození od poplatku z prodlení při placení nájemného v bytech ve
vlastnictví města za rok 2005 a 2006 s tím, ţe od 1.1.2007 bude při pozdní úhradě
nájemného vţdy účtován také poplatek z prodlení (penále). Nájemníkům bude zaslán výpis o
osvobození od poplatku z prodlení za rok 2005 a 2006 a změna pravidel od 1.1.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml informoval o schůzce předsedů OV dne 24.1.2007. Hlavním bodem programu bylo
projednání investičních akcí a oprav v obcích navrţených k zařazení do rozpočtu na rok 2007. Dále
předloţil zpracovaný návrh odpovědí pro jednotlivé OV s termínem plnění a zodpovědnými
osobami (prosinec – počátek ledna 2007).
Předloţil zápis OV Nebřeziny ze dne 10.1.2007. Zápis byl projednán a k jednotlivým bodům budou
zpracovány písemné odpovědi podle dohodnutého vzoru.
Starosta informoval o účasti na výroční schůzi SDH Ţebnice dne 26.1.2007.
RM bere zprávy na vědomí.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel předloţil nájemní smlouvu uzavřenou mezi ZŠ Plasy a Gymnáziem Plasy. RM
bere smlouvu na vědomí.
Návrh: RM schvaluje pouţití přeplatku za otop za rok 2006 na opravu podlahy a poloţení lina ve
školních druţinách při ZŠ (únor 2007)
Hlasování: pro. 5

proti:0

zdrţel se:0

Návrh: Ředitel ZŠ předloţí zprávu o vyuţití provozních budov a skleníku v dalším období a dále
předloţí návrhy na zlepšení vyuţití sportovního areálu u ZŠ (hřiště s umělým povrchem).
Zpráva bude předloţena na jednání ZM 14.2.2007
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0
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to tak, ţe nejvyšší počet stravovaných ve školském zařízení činí 110.
RM bere změnu na vědomí.
ZUŠ Plasy – ředitel předloţil ţádost o úpravu pravidel pro studium hry na trubku v pobočce
Manětín pro pana Miroslava Hamerníka.
Návrh: RM schvaluje předloţený návrh úpravy pravidel pro studium hry na trubku na pobočce v
Manětíně pro pana Miroslava Hamerníka tak, ţe výše poplatku bude činit dvojnásobek
stávajícího školného tzn. 4000 Kč za školní rok (2000 Kč za pololetí).
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se: 0

MěK Plasy – ředitel předloţil výkaz čerpání rozpočtu za 4. čtvrtletí 2006 a plán práce na rok 2007.
Dále roční inventarizaci majetku za rok 2006. RM bere dokumenty na vědomí.
RM byl předloţen návrh rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací posouzený finančním
výborem. RM doporučuje předloţit rozpočty v navrţeném znění na jednání ZM.
6. Investiční akce
Starosta předloţil zápis z jednání mezi Městem Plasy a RRA Plzeň ve věci přípravy projektové
dokumentace akce: Plasy – sběrný dvůr (upřesnění projektu).
Dále informoval o závěrech jednání a uzavřené smlouvě se Sdruţením nájemníků bytových
jednotek Stará cesta 433-434 ve věci vydání územního rozhodnutí na výstavbu 4 x 8 bytových
jednotek pod školou v Plasích. Jedná se o způsob výstavby přístupové místní komunikace podél
hřbitovní zdi – podmínky zapracovány do územního rozhodnutí a v další etapě do projektu pro
stavební povolení.
Firma Ingem Plzeň předloţila návrh ţádosti o dotaci na přestavbu bývalé školy v Ţebnici na 7
bytových jednotek. Realizace stavby bude zahájena pouze v případě přidělení dotace a zájmu min.
pěti nájemníků o uţívání těchto bytů.
Návrh: RM schvaluje smlouvu mezi Městem Plasy a Sdruţením nájemníků bytových jednotek Stará
cesta 433-434 na realizaci přístupové komunikaci k bytovým domům pod školou a dále
přípravu ţádosti o dotaci na přestavbu 7 bytů v bývalé škole v Ţebnici.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

RM byla informována o postupu prací při výstavbě chodníku v ul. Babinská a připravované
projektové dokumentaci na úpravu povrchů v ul. Pod Tratí, Lipová, Lesní, projektu kanalizace v ul.
Pod Nádraţím a část ul. Plzeňská. Dále projektu víceúčelového zařízení knihovny a přestavby kina.
Starosta informoval o problematice akce „Rekonstrukce mostu a revitalizace socioekonomické sféry
u kláštera Plasy“ /mediální prezentace/ a o práci DSO I/27 v koordinaci přípravy velkých obchvatů
na silnici I/27.
Tajemník informoval o schůzce zástupců VaK PS a Vodárny Plzeň ve věci výměny části
vodovodního potrubí v obci Babina v souvislosti s úpravou povrchů kapličky. VaK PS souhlasí
s výměnou litinového potrubí za podmínky, ţe města zabezpečí zemní práce a Vodárna Plzeň
materiál a práci (cca 200 m). Předpokládaná realizace 06-08/2007 (včetně přípojek, které provedou
majitelé nemovitostí – vydání jednotného územního souhlasu).
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Finanční výbor navrhuje realizaci pouze v případě přidělení dotace 80%.
Návrh: RM ukládá přepracovat rozsah prací akce výstavba hřiště v Lomničce za účelem
podstatného sníţení ceny.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

7. Vyhodnocení rozpočtu k 31.12.2006
Vedoucí finančního odboru informovala stručně o zůstatcích na účtu k 31.12.2006 – 11 979,71 tis.
Kč ve vztahu k návrhu rozpočtu na rok 2007 (vázané finanční prostředky, vliv výše úvěru na
zůstatek aj.).
RM bere zprávu na vědomí.
8. Návrh rozpočtu na rok 2007
Ing. Pokorná předloţila návrh rozpočtu na rok 2007 projednaný a částečně upravený podle závěrů
fin. výboru ze dne 29.1.2007. Jedná se o schodkový rozpočet, kdy ztráta bude pokryta ze zůstatku za
rok 2006. RM doporučuje předloţení upraveného návrhu rozpočtu na jednání ZM s tím, ţe navrhuje
posílit příspěvek ZUŠ Plasy o 24000 Kč (nákup kopírky). U akce oprava komunikace Horní
Hradiště doporučuje realizaci minimálně základního průtahu obcí s tím, ţe v případě nutnosti
navrhuje akci dofinancovat dle ceny podle výběrového řízení /funkčnost hlavního průtahu/.
9. Žádosti o finanční příspěvky
RM byla informována o zaslaných ţádostech. Vzhledem k tomu, ţe jednání komise kultury je
1.2.2007 budou ţádosti posouzeny na příštím jednání RM.
10. Dotační politika města
Starosta provedl rekapitulaci předjednaných ţádostí o dotace z programů KÚ PK a jednotlivých
ministerstev. Termíny pro podání ţádostí jsou většinou k 28.2.2007 a v případě operačních
programů (úpravy komunikací) ve 4. čtvrtletí 2007. Přehledná tabulka bude předloţena na jednání
ZM. RM bere zprávu na vědomí.
11. ZPČ – návrh pravidel spolupráce
Zástupce plynáren předloţil návrh na odkoupení rozvodu plynu v zóně „Nad Stodolami“ za cenu
520 tis. Kč (40% pořizovací hodnoty). Byly projednány podmínky spolufinancování v případě další
výstavby rozvodů, otázka plynofikace obcí a problematika financování plynofikace některých obcí
mikroregionu Dolní Střela. RM bere zprávu na vědomí.
12. Návrh mandátní smlouvy
RM byl předloţen návrh mandátní smlouvy na zajištění projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na stavbu: Výstavba 32 b.j. v Plasích.
Návrh: RM schvaluje návrh mandátní smlouvy č. 134AS-INŢ-06 mezi Městem Plasy a firmou
Ingem, Barrandova 366/26 Plzeň na zajištění inţenýrské činnosti projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí na stavbu: Výstavba 32 b.j. v Plasích
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0
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Byl předloţen návrh dohody o spolupráci při realizaci série dokumentárních filmů pod titulem
„Hledání nacistických pokladů“ jehoţ součástí je epizoda o osudu rodiny Metternichů (odběr
vzorku DNA z těla Klemense – Wenzela Metternicha).
Návrh: RM schvaluje návrh dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a panem Jaroslavem
Svěceným, Praha, V Podbabě 29a o spolupráci při zpracování dokumentárního filmu
„Hledání nacistických pokladů¨“ se zaměřením na osudy rodiny Metternichů s cílem
prokázat či vyloučit moţné pokračovatele rodu a popularizaci metod identifikace osob
(odběr DNA)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
14. Klášter Plasy – žádost o možnost výstavby kanalizace
Návrh: RM schvaluje ţádost kláštera Plasy o moţnost umístění dešťové kanalizace na pozemcích
na p.č. 462/1 v k.ú. Plasy v prostoru kostela.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

15. PORS Chrudim – dodatek ke smlouvě
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku ke smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Pors software s.r.o.
Chrudim, Na Valch 176 na zajištění licence programu sociálního odboru od 1.1.2007 do
30.4.2007 za cenu 2.608 Kč
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

16. Různé
a) RM schvaluje moţnost poradenské činnosti v budově MěÚ Plasy pro finanční úřad Kralovice
v termínu od 5.3. do 2.4.2007 včetně přebírání daňových přiznání od občanů.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

b) Ţádost o odkoupení pozemku
Ing. Jan Rovner, Ph.D. Plzeň, Morseova 1126/5 ţádá o odkoupení části p.č. 152/14 v k.ú. Plasy za
účelem ochrany přístupového bodu internetu. RM doporučuje uzavření nájemní smlouvy . Bude
předloţeno na jednání ZM.
Mgr. Radek Vydra, Plzeň, Adélova 4 ţádá o odkoupení p.č. 465/82 v k.ú. Horní Hradiště (pozemek
pod chatou E13). RM doporučuje prodej za cenu 140 Kč/m2. Bude předloţeno jednání ZM.
c) Návrhy pojistných smluv
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 8024792612 mezi Městem Plasy a
ČSOB pojišťovnou Pardubice rozšířenou o budou budovu České spořitelny čp. 291
s platností od 23.12.2006 do 1.2.2007 za cenu 249 Kč
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
Návrh: RM schvaluje návrh pojistné smlouvy č. 8026759019 mezi Městem Plasy a ČSOB
pojišťovnou Pardubice na pojištění souboru budov pro období od 1.2.2007 do 1.2.2008.
Celková výše pojistného činí 171 133 Kč.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0
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OLH ing. Pořádek předloţil návrh rozpočtu hospodaření v lesích na rok 2007 zapracovaný do
návrhu rozpočtu města na rok 2007 a dále ceník těţebních a pěstebních prací.
Návrh: RM schvaluje předloţený návrh ceníků dřeva a ceníky těţebních a pěstebních prací na rok
2007 předloţený Lesní společností Plasy a.s.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

e) Rozpis vyúčtování oprav
Pan Josef Urban, Ţebnice 36 předloţil rozpis oprav věţních hodin na kostele v Ţebnici za rok 2003
ve výši 5 525 Kč a za rok 2006 - 5 168 Kč.
Návrh: RM schvaluje úhradu nákladů za opravy věţních hodin kostela v Ţebnici ve výši 10793 Kč
formou uzavření DPP s panem J. Urbanem, Ţebnice 36
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

f) Nájemní smlouvy
Z důvodu převzetí budovy České spořitelny v Plasích je nutná aktualizace nájemních smluv.
Návrh: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Plasy a paní Vopatovou, Plasy čp. 291 na
uţívání bytu v souladu s pravidly města s platností od 1.1.2007.
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
Návrh: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Plasy a paní Vopatovou, Plasy čp. 291 na
uţívání zahrady u čp. 291v Plasích za cenu 1 Kč/m2/rok s platností od 1.1.2007
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

Komise sociální a bytová předloţila návrh na přidělení bytu v čp. 115 v Plasích
Návrh: RM schvaluje přidělení bytu v čp. 115 panu Miroslavu Šaldovi s tím, ţe smlouva bude
uzavřena od 1.2.2007 na dobu určitou 6 měsíců tzn. do 31.7.2007
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Návrh: RM schvaluje přidělení bytu č. 11 v čp. 490 v Plasích slečně Markétě Červenkové, Plzeň, U
Pošty 4 s tím, ţe smlouva bude uzavřena s platností od 1.3.2007 na dobu určitou do
31.8.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

g) Věcná břemena
Stavební technička ve spolupráci s fin. odborem předloţila návrh na zvýšení výše úhrady věcných
břemen placených městem.
Návrh: RM schvaluje cenu 10 Kč/m2 jednorázově vyplacené v případě uzavření smlouvy o věcném
břemenu na vedení těchto sítí po cizích pozemcích: voda, kanalizace, plyn, elektro aj.
s platností od 1.2.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0
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a.s. Děčín, Teplická 874/8 na zřízení věcného břemene (vedení vzdušného vedení elektro)
přes p.č. 823 v k.ú. Plasy, která je ve vlastnictví města za jednorázovou úhradu 500 Kč
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

h) Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
Návrh: RM schvaluje dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Městem Plasy a
Termglobal s.r.o. Plzeň, Na Roudné 46 s tím, ţe ze strany firmy Termglobal zbývá doplatit
40 212 Kč do 10.2.2007
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

ch) Diskuse
K. Mařík navrhl přehodnotit kvalitu zeleně ve městě (starší stromy) z důvodů ohroţení při silném
větru. Bude předloţeno na jednání komise ŢP. Dále informoval o průběhu veletrhu cestovního
ruchu Regiontour 2007 v Brně.
Mgr. Lorenzová navrhla z důvodu plánované výstavby bytových jednotek pod školou a výstavby
přístupové komunikace opravu hřbitovní zdi. Dále navrhla k posouzení odstranění nápisu
„Smuteční síň“ z kostela sv. Václava a nahradit vhodnějším způsobem (cedule). Bude předloţeno
na jednání komise kultury.

Vyhotoveno: 6.2.2007
Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Lorenzová

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 4. jednání Rady města konané 31.1.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 65-07: - zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí a OV obcí
- činnost příspěvkových organizací města – návrhy rozpočtů
- vyhlášení nouzového stavu KÚ PK se zákazem vstupu do lesů do 5.2.2007
- návrh na zvýšení limitu na nákup dárků při vítání občánků na 1200 Kč na dítě
- informace o investičních akcích ve městě a obcích
- spoluúčast VaK PS a Vodárny Plzeň při výměně části hl. vodovodního řadu v
Babiné
- vyhodnocení zůstatku na účtu 31.12.2006 – 11 979,71 tis. Kč
- doplněný návrh rozpočtu na rok 2007
- ţádosti o fin. příspěvky
- strategii dotační politiky města na rok 2007
- návrh pravidel spolupráce mezi Městem a Zpč. při odkupování rozvodů plynu
- diskusní příspěvky jednotlivých členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 66-07: - doplnění komise ŢP o tyto členy: 1) David Sidorjak, Plasy, 2) Václav Strnad, Plasy,
3) Josef Bláhovec, Nebřeziny E 34. Dále schvaluje paní Ivu Kinclovou, Plasy 491
(ODS) předsedkyní komise sociální a bytové od 1.2.2007
usn.č. 67-07: - návrhy na osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadů pro rok 2007 – viz.
příloha zápisu. RM ukládá provedení kontroly trvalého bydliště občanů ve vztahu k
placení poplatku za likvidaci odpadů (zejména v bytových domech)
usn.č. 68-07: - osvobození od poplatku z prodlení při placení nájemného v bytech ve vlastnictví
města za rok 2005 a 2006 s tím, ţe od 1.1.2007 bude při pozdní úhradě nájemného
vţdy účtován také poplatek z prodlení (penále). Nájemníkům bude zaslán výpis o
osvobození od poplatku z prodlení za rok 2005 a 2006 a změna pravidel od 1.1.2007
usn.č. 69-07: - pouţití přeplatku za otop ZŠ Plasy za rok 2006 na opravu podlahy a poloţení lina ve
školních druţinách při ZŠ (únor 2007)
usn.č. 70-07: - předloţený návrh úpravy pravidel pro studium hry na trubku na pobočce v Manětíně
pro pana Miroslava Hamerníka tak, ţe výše poplatku bude činit dvojnásobek
stávajícího školného tzn. 4000 Kč za školní rok (2000 Kč za pololetí
usn.č. 71-07: - smlouvu mezi Městem Plasy a Sdruţením nájemníků bytových jednotek Stará cesta
433-434 na realizaci přístupové komunikaci k bytovým domům pod školou a dále
přípravu ţádosti o dotaci na přestavbu 7 bytů v bývalé škole v Ţebnici.
usn.č. 72-07: - návrh mandátní smlouvy č. 134AS-INŢ-06 mezi Městem Plasy a firmou Ingem,
Barrandova 366/26 Plzeň na zajištění inţenýrské činnosti projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí na stavbu: Výstavba 32 b.j. v Plasích

-2usn.č. 73-07: - schvaluje návrh dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a panem Jaroslavem
Svěceným, Praha, V Podbabě 29a o spolupráci při zpracování dokumentárního filmu
„Hledání nacistických pokladů¨“ se zaměřením na osudy rodiny Metternichů s cílem
prokázat či vyloučit moţné pokračovatele rodu a popularizaci metod identifikace osob
(odběr DNA)
usn.č. 74-07: - ţádost kláštera Plasy o moţnost umístění dešťové kanalizace na pozemcích
na p.č. 462/1 v k.ú. Plasy v prostoru kostela
usn.č. 75-07: - návrh dodatku ke smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Pors software s.r.o.Chrudim,
Na Valch 176 na zajištění licence programu sociálního odboru od 1.1.2007 do
30.4.2007 za cenu 2.608 Kč
usn.č. 76-07: - moţnost poradenské činnosti v budově MěÚ Plasy pro finanční úřad Kralovice
v termínu od 5.3. do 2.4.2007 včetně přebírání daňových přiznání od občanů
usn.č. 77-07: - návrh dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 8024792612 mezi Městem Plasy a ČSOB
pojišťovnou Pardubice rozšířenou o budou budovu České spořitelny čp. 291
s platností od 23.12.2006 do 1.2.2007 za cenu 249 Kč
usn.č. 78-07: - návrh pojistné smlouvy č. 8026759019 mezi Městem Plasy a ČSOB pojišťovnou
Pardubice na pojištění souboru budov pro období od 1.2.2007 do 1.2.2008.
Celková výše pojistného činí 171 133 Kč.
usn.č. 79-07: - předloţený návrh ceníků dřeva a ceníky těţebních a pěstebních prací na rok 2007
předloţený Lesní společností Plasy a.s.
usn.č. 80-07: - úhradu nákladů za opravy věţních hodin kostela v Ţebnici ve výši 10793 Kč formou
uzavření DPP s panem J. Urbanem, Ţebnice 36
usn.č. 81-07: - nájemní smlouvu mezi Městem Plasy a paní Vopatovou, Plasy čp. 291 na uţívání
bytu v souladu s pravidly města s platností od 1.1.2007
usn.č. 82-07: - nájemní smlouvu mezi Městem Plasy a paní Vopatovou, Plasy čp. 291 na uţívání
zahrady u čp. 291v Plasích za cenu 1 Kč/m2/rok s platností od 1.1.2007
usn.č. 83-07: - přidělení bytu v čp. 115 panu Miroslavu Šaldovi s tím, ţe smlouva bude uzavřena
od 1.2.2007 na dobu určitou 6 měsíců tzn. do 31.7.2007
usn.č. 84-07: - schvaluje přidělení bytu č. 11 v čp. 490 v Plasích slečně Markétě Červenkové, Plzeň,
U Pošty 4 s tím, ţe smlouva bude uzavřena s platností od 1.3.2007 na dobu určitou
do 31.8.2007.
usn.č. 85-07: - cenu 10 Kč/m2 jednorázově vyplacené v případě uzavření smlouvy o věcném
břemenu na vedení těchto sítí po cizích pozemcích: voda, kanalizace, plyn, elektro
aj. s platností od 1.2.2007.

-3usn.č. 86-07: - uzavření smlouvy o věcném břemenu mezi Městem Plasy a ČEZ Distribuce a.s.
Děčín, Teplická 874/8 na zřízení věcného břemene (vedení vzdušného vedení elektro)
přes p.č. 823 v k.ú.Plasy, která je ve vlastnictví města za jednorázovou úhradu 500 Kč
usn.č. 87-07: - dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Městem Plasy a
Termglobal s.r.o. Plzeň, Na Roudné 46 s tím, ţe ze strany firmy Termglobal zbývá
doplatit 40 212 Kč do 10.2.2007
Rada ukládá:
usn.č. 88-07: - Řediteli ZŠ předloţit zprávu o vyuţití provozních budov a skleníku v dalším období
a dále předloţí návrhy na zlepšení vyuţití sportovního areálu u ZŠ (hřiště s umělým
povrchem). Zpráva bude předloţena na jednání ZM 14.2.2007
Zodpovídá: Mgr. Henzl

Termín: 14.2.2007

usn.č. 89-07: - přepracovat rozsah prací akce výstavba hřiště v Lomničce za účelem podstatného
sníţení ceny
Zodpovídá: I. Brunclíková

Termín: 14.2.2007

usn.č. 90-07: - předloţit tabulku zpracovaných ţádostí o dotace pro rok 2007 na jednání ZM
14.2.2007
Zodpovídá: starosta

Termín: 14.2.2007

Rada předkládá ZM
- návrhy odměn pro členy komisí a OV za rok 2006
- návrh rozpočtu na rok 2007 včetně rozpočtů příspěvkových organizací města
- tabulku zpracovaných ţádostí o dotace pro rok 2007
- Ing. Jan Rovner, Plzeň – ţádost o odkoupení části p.č. 152/14 v k.ú. Plasy
- Mgr. Radek Vydra Plzeň – ţádost o odkoupení p.č. 465/82 v k.ú. Horní Hradiště (pod chatou E13)

Vyhotoveno: 6.2.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

