Zápis
z 5. jednání Rady města konané 21.2.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík - radní
Ověřovatel zápisu: Karel Mařík
Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
Připomínky, návrh na doplnění programu:
13 b) Návrh smlouvy s ČEZ Distribuce-přeloţka el. vedení u ZŠ – jídelna
14 c) Ţádost o úpravu místnosti v čp. 115v Plasích – p. Šalda
Hlasování: pro: 4

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 a místostarosty
- Školní statek-zveřejnění volných pracovních míst
- DSO I/27 – dopis hejtmanovi PK s ţádostí o podporu a spolupráci při prosazování obchvatů
jednotlivých obcí a dále příprava na velké jednání o rozvoji dopravní infrastruktury PK ve Zbirohu
- bývalý vojenský areál Hadačka – informace starosty obce Kopidlo o problémech s pronájmem
- KÚPK – další část auditu 12.-13.3.2007
- ZPČ Plynárenská a.s.- změna názvu na ZPČ Net s.r.o.
- firma Czechit Plzeň / ing. Š. Tittelbachová – nabídka spolupráce v oblasti cestovního ruchu
- Čs. Statistický úřad – informace o zjišťovacích šetřeních na území obce
- Česká národní banka – strategie investování na kapitálových trzích
- Česká inspekce ţivotního prostředí – kontrola hospodaření na lesním majetku města
- Min. ŢP – výklad pojmů „zařízení ke skladování odpadů“
- ŘSD Plzeň – jednání o moţných úpravách křiţovatky pod školou /u Lesní spol. a.s./
- Min. kultury – ţádost o doplnění podkladů ve věci přemístění soch do kostela do M.Týnice
/výměna za sv. J. Nepomuckého/
3. Výbory a komise
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.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0 komise

V.Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 14.2.2007, návrh plánu komise na rok 2007 a
evidenci schválených úkolů.
RM bere zápis na vědomí.
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nebyly do seznamu zařazeny všechny ţádosti bude seznam posouzen na příštím jednání RM.RM
bere doporučení komise na vědomí.
Návrh: RM schvaluje v rámci vítání občánků předání věcných darů v ceně cca 1200 Kč na jedno
dítě. Dále schvaluje nákup upomínkového předmětu (zvoneček) pro novomanţele.
Hlasování: pro: 4

zdrţel se: 0

proti: 0

Návrh: RM schvaluje vystoupení divadelního souboru Štace z Kaznějova v kině Plasy (první pol.
2007). Dále RM schvaluje stanovisko komise kultury ve věci nápisu „Smuteční síň“ na
kostele sv. Václava v Plasích (případné sejmutí po projednání se zástupci NPÚ v rámci
celkového rekonstrukce)
Hlasování: pro: 4

zdrţel se: 0

proti: 0

4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml informoval předloţil zápis OV Babina ze dne 4.2.2007 a OV Ţebnice ze dne 16.2.2007.
Zápisy byly projednány a k jednotlivým bodům budou zpracovány písemné odpovědi podle
dohodnutého vzoru. Informoval o ţádosti SDH Lomnička o vybudování překáţek na soutěţe /bude
čerpáno z fin. prostředků pro SDH/
RM bere zprávy na vědomí.
Na jednání se dostavila Mgr. Lorenzová – počet členů RM 5
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel předloţil stručnou zprávu o stávajícím vyuţití provozních budov a skleníku RM
bere smlouvu na vědomí s tím, ţe ukládá zlepšení nabídky na vyuţití areálu hřiště a
předloţení vyuţití za rok 2006. Případné finanční náklady (správce) hradit z vedlejší
hospodářské činnosti ZŠ.
MŠ Plasy – ředitelka předloţila ţádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ a dále o
povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči
Návrh: RM schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ a to ve dvou třídách z počtu dětí 24
do počtu 28 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších 3 let a dále schvaluje ţádost
o povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči pro školní rok 20072008
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

6. Investiční akce
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“
Starosta informoval o návrhu upraveného rozpočtu na výstavbu hřiště v Lomničce – umělý povrch.
K. Mařík informoval o přípravě ţádosti o dotaci na úpravu části rybníka v Plasích na přírodní
koupaliště
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oprav pro nejbliţší období.
Starosta dále poţádal Mgr. Lorenzovou o vysvětlení postupu zástupců KDU-ČSL ve věci rozeslání
dopisů na státní instituce o zpochybnění akce revitalizace socioekonomické sféry NKP Klášter Plasy
zejména výstavby kruhové křiţovatky a to bez mandátu RM či ZM. Na základě toho navrhuje
svolání schůzky koaličních partnerů v pondělí 26.2.2007 od 19.00 hod. na radnici a poţádal o
seznam institucí, na které byl dopis rozeslán.
7. 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. RM bere na vědomí konání květnových
oslav pořádaných KSČM dne 9.5.2007 v době od 14.30 do 15.00 hod. v areálu Velká louka.
Návrh: RM schvaluje finanční příspěvek 358,50 Kč pro SDH Plasy na úhradu el. energie
spotřebovanou v pronajatých prostorách Jednoty Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Návrh: RM schvaluje částku 500 Kč za pronájem sálu kina Střela bez promítače a částku 700 Kč za
pronájem sálu kina Střela Plasy s promítačem pro cizí zájemce s platností od 21.2.2007
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
8. Firma Euro-agency Service s.r.o. – návrh dodatku k nájemní smlouvě
Tajemník předloţil návrh dodatku k nájemní smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Euro Agency
Service, Horní Bříza na zajištění občerstvení v areálu Velká louka pro rok 2007. Firma zajistí
občerstvení v roce 2007 u těchto akcí:
a) 5.5.
Majáles
pořadatel Gymnázium Plasy
b) 26.5.
Brutus
TJ Sokol Plasy
c) 2.6.
Den dětí, koncert
Euro Agency
d) 30.6.
Brutus
TJ Sokol Plasy
e) 14.7.
Národní přehlídka koní
JK Aris Pláně
f) 28.7.
Brutus
TJ Sokol Plasy
g) 11.8.
Pouť, Pouťová zábava
město Plasy
h) 1.9.
Brutus
TJ Sokol Plasy
Návrh: RM schvaluje předloţený návrh dodatku ke smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Euro
Agency Service s.r.o. Horní Bříza, U Uklubu 356 na zabezpečení občerstvení v areálu Velká
louka v Plasích u těchto akcí:
a) 5.5.
Majáles
pořadatel Gymnázium Plasy
b) 26.5.
Brutus
TJ Sokol Plasy
c) 2.6.
Den dětí, koncert
Euro Agency
d) 30.6.
Brutus
TJ Sokol Plasy
e) 14.7.
Národní přehlídka koní
JK Aris Pláně
f) 28.7.
Brutus
TJ Sokol Plasy
g) 11.8.
Pouť, Pouťová zábava
město Plasy
h) 1.9.
Brutus
TJ Sokol Plasy
Nájemné pro rok 2007 činí 120000 Kč + výše inflace schválená Čs. statistickým úřadem za rok
2006
Hlasování: pro: 4
proti: 1(Lorenzová)
zdrţel se: 0

-49. Výběrové řízení – vedoucí finančního odboru
Tajemník MěÚ ing. Domabyl předloţil na základě zprávy výběrové komise návrh na jmenování
vedoucí fin. odboru Mgr. Janu Musilovou.
Návrh: RM schvaluje jmenování vedoucí finančního odboru MěÚ Plasy Mgr. Janu Musilovou,
Kralovice, Jiráskova 907. Smlouva budeu zavřena od 1.3.2007 na dobu neurčitou
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 1 (Lorenzová)

10. Dotační politika města – Pečovatelská služba – rozhodnutí o přidělení dotace
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 doplněná tabulka byla předloţena na
jednání RM. Dále tajemník předloţil „Rozhodnutí č. 1“ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly
313 – MPSV stát. rozpočtu na rok 2007.
Návrh: RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV stát. rozpočtu na rok 2007
ve výši 115 900 Kč na poskytování sociálních sluţeb – pečovatelská sluţba
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

11. Internetizace knihoven – smlouvy o výpůjčce včetně dodatku
Tajemník předloţil návrh „Smlouvy o výpůjčce“ na bezplatnou zápůjčku výpočetní techniky pro
knihovnu Nebřeziny a Ţebnici v předloţeném znění včetně dodatku č. 1 k této smlouvě.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

12. ČSAD – žádost o vyjádření k umístění zastávek, úprava jízdního řádu
Tajemník předloţil ţádost KÚ PK o vyjádření k umístění zastávek na lince 460602 Plasy – Horní
Bříza – Plzeň.
Návrh: RM schvaluje ţádost KÚ PK k umístění zastávek na linku 460602 Plasy – Horní Bříza –
Plzeň
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Dále nedoporučuje omezování provozu linky Manětín – Rakovník – Lány – Praha. U linky
Kralovice – Plasy – Plzeň v ranních spojích dováţejících studenty do škol doporučuje kontrolu času
odjezdů. Z důvodu konkurence dochází k posunu odjezdů proti jízdním řádům.
13. Různé
a) Ţádost o odkoupení bytu – Jan Novák, Plasy 425
Z důvodu nesplnění podmínek usnesení ZM město podalo soudní ţalobu na dluţné penále a dále
v případě neplacení nájemného (3 měsíce) bude podán návrh na výpověď z nájmu bytu. RM
povaţuje z těchto důvodů ţádost za bezpředmětnou.
b) Pan M. Šalda, Plasy 115 poţádal o moţnost vybudování příčky na chodbě v čp. 115 v Plasích a
umístění WC a sprchového koutu
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neschvaluje vybudování příčky na chodbě v čp. 115 v Plasích. RM schvaluje umístění
sprchového koutu v prostoru bytu podle pokynů stavební techničky.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

c) Diskuse
K. Mařík – informoval o účasti na výroční schůzi včelařů a krátce o účasti města na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně
Ing. V. Gross – připomněl nutnost dořešení pronájmů pozemků města a věcných břemen v Ţebnici a
tisk aktualizovaných map obcí s vyznačením pozemků města.
RM bere návrhy na vědomí.
Vyhotoveno: 27.2.2007
Ověřovatel zápisu: Karel Mařík

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 5. jednání Rady města konané 21.2.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 91-07: - zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí a OV obcí
- činnost příspěvkových organizací města
- informace o investičních akcích ve městě a obcích
- diskusní příspěvky jednotlivých členů RM
- RM nedoporučuje omezování provozu linky Manětín – Rakovník – Lány – Praha.
U linky Kralovice – Plasy – Plzeň v ranních spojích dováţejících studenty do škol
doporučuje kontrolu času odjezdů. Z důvodu konkurence dochází k posunu
odjezdů proti jízdním řádům
- z důvodu nesplnění podmínek usnesení ZM panem J. Novákem město podalo
soudní ţalobu na dluţné penále a dále v případě neplacení nájemného (3 měsíce)
bude podán návrh na výpověď z nájmu bytu. RM povaţuje z těchto důvodů ţádost
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na odkoupení bytu za bezpředmětnou
Rada schvaluje:
usn.č. 92-07: - návrhy na osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadů pro rok 2007 – viz.
příloha zápisu
usn.č. 93-07: - v rámci vítání občánků předání věcných darů v ceně cca 1200 Kč na jedno dítě. Dále
schvaluje nákup upomínkového předmětu (zvoneček) pro novomanţele
usn.č. 94-07: - vystoupení divadelního souboru Štace z Kaznějova v kině Plasy (první pol. 2007).
Dále RM schvaluje stanovisko komise kultury ve věci nápisu „Smuteční síň“ na
kostele sv. Václava v Plasích (případné sejmutí po projednání se zástupci NPÚ
v rámci celkového rekonstrukce)
usn.č. 95-07: - částku 500 Kč za pronájem sálu kina Střela bez promítače a částku 700 Kč za
pronájem sálu kina Střela Plasy s promítačem pro cizí zájemce s platností od
21.2.2007
usn.č. 96-07: - finanční příspěvek 358,50 Kč pro SDH Plasy na úhradu el. energie spotřebovanou
v pronajatých prostorách Jednoty Plasy
usn.č. 97-07: - předloţený návrh dodatku ke smlouvě mezi Městem Plasy a firmou Euro Agency
Service s.r.o. Horní Bříza, U Uklubu 356 na zabezpečení občerstvení v areálu Velká
louka v Plasích u těchto akcí:
a) 5.5.
Majáles
pořadatel Gymnázium Plasy
b) 26.5.
Brutus
TJ Sokol Plasy
c) 2.6.
Den dětí, koncert
Euro Agency
d) 30.6.
Brutus
TJ Sokol Plasy
e) 14.7.
Národní přehlídka koní
JK Aris Pláně
f) 28.7.
Brutus
TJ Sokol Plasy
g) 11.8.
Pouť, Pouťová zábava
město Plasy
h) 1.9.
Brutus
TJ Sokol Plasy
Nájemné pro rok 2007 činí 120000 Kč + výše inflace schválená Čs. statistickým úřadem za rok
2006
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Jiráskova 907. Smlouva bude zavřena od 1.3.2007 na dobu neurčitou
usn.č. 99-07: - přijetí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV stát. rozpočtu na rok 2007
ve výši 115 900 Kč na poskytování sociálních sluţeb – pečovatelská sluţba
usn.č. 100-07: - návrh „Smlouvy o výpůjčce“ na bezplatnou zápůjčku výpočetní techniky pro
knihovnu Nebřeziny a Ţebnici v předloţeném znění včetně dodatku č. 1 k této
smlouvě
usn.č. 101-07: - ţádost KÚ PK k umístění zastávek na linku 460602 Plasy – Horní Bříza – Plzeň
usn.č. 102-07: - povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ a to ve dvou třídách z počtu dětí 24 do
počtu 28 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších 3 let a dále schvaluje
ţádost o povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči pro
školní rok 2007-2008
Rada neschvaluje:
usn.č. 103-07: - na základě posouzení stavební techničky a z důvodu neřízení památkové ochrany
neschvaluje vybudování příčky na chodbě v čp. 115 v Plasích. RM schvaluje
umístění sprchového koutu v prostoru bytu podle pokynů stavební techničky
Rada ukládá:
usn.č. 104-07: - zlepšení nabídky na vyuţití areálu hřiště a předloţení vyuţití za rok 2006. Případné
finanční náklady (správce) hradit z vedlejší hospodářské činnosti ZŠ.
Zodpovídá: Mgr. Henzl

Termín: 31.3.2007

Vyhotoveno: 27.2.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

