Zápis
z 6. jednání Rady města konané 14.3.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Doplnění programu: 18 c) Ţádost o pronájem části p.č. 152/14 v k.ú. Plasy – ing. Jan Rovner, PhD.
18 d) Ţádost o pronájem louky p.č. 886 v k.ú. Babina – Iveta Píclová, Babina 85
18 e) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Ţebnice – návrh nájemní smlouvy
18 f) Byloth B.V. Provincialeweg 10, Holandsko zastoupená ing. Ivo Kornatovským, Plasy 128 –
ţádost o úpravu rozhodnutí ZM
18 g) Policie ČR Plzeň-sever – návrh spolupráce
18 h) Úřad práce PS-posílení pracovníků TS
18 ch) Školní statek – ţádost o spolupráci
Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Lorenzová
Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
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
OLH města ing. M. Pořádek informoval RM o aktuální situaci v lesích, cenové politice při
zhodnocování kalamitního dřeva a problémech při zalesňování obecních pozemků. Dále o pracích
konaných nad rámec povinností OLH. Byla diskutována vhodnost provádění odborných prací pro
více obcí /dnes není zájem/.
RM bere zprávu na vědomí.
2. Zprávy starosty
- Ministerstvo vnitra ČR – návrhy technických úprav zákona o obcích zejména ve věci určování
počtu členů ZM, funkční období členů výborů a komisí, úpravě odměňování aj.
- ţádost o stanovení podílu zaměstnanců vykonávající st. správu na MěÚ
- dopis starosty na Telefonica O2 ve věci ţádosti o likvidaci nepotřebných venkovních
telekomunikačních sítí ve městě
- Český svaz včelařů Plasy – stanoviště včelstev k 1.3.2007
- informace starosty o účasti na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje /radarové základny/
- účast na jednání SMOPK – zvolení starosty do širšího výboru
- vyhodnocení přenosu informací na osadní výbory a dále občanům obcí
- jednání se zástupci ŠS Plasy /trasa velkého obchvatu, opravy MK a cest, seznam uţívaných
pozemků, podpora ţádosti o mimořádnou dotaci od zřizovatele/
3. Výbory a komise
V. Šiml informoval o zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 14.2.2007
V. Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 7.3.2007 (221 – 240) a 8.3.2007 (241 – 244)
Návrh: RM schvaluje stanoviska komise ŢP k ţádostem ze zápisů dne 14.2. 2007 (220), 7.3.2007
(221 – 240) Plasy, Lomany, Babina a 8.3.2007 (241 – 244) H.Hradiště. RM dále schvaluje
návrh plánu činnosti komise ŢP na rok 2007
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0

-2V. Šiml předloţil ţádosti o osvobození od placení poplatku za likvidaci TDO.
Návrh: RM schvaluje osvobození od placení poplatku za likvidaci TDO – viz. příloha zápisu
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
K. Mařík předloţil zápis a informoval o zasedání komise IKRŠK dne 13.3.2007. Hlavním bodem
jednání bylo stanovisko komise k ţádostem o fin. příspěvky pro rok 2007 a k spolupořadatelství
města na vybrané akce. Informoval o doporučení komise na odkoupení práv k dokumentu o
Ludvíku Očenáškovi od NFA Praha za cenu 1500 Kč + náklady na přenos na DVD.
Komise nedoporučuje zařazení pověsti o Plasích do připravované knihy Markéty Čekanové o
pověstech severního Plzeňska za cenu 10000 Kč .
Návrh: RM schvaluje předloţený návrh finančních příspěvků na kulturní akce pořádané v roce 2007
– viz. příloha zápisu, dále schvaluje odkoupení práv k dokumentu o Ludvíku Očenáškovi
od NFA Praha za cenu 1500 Kč + náklady na přenos dokumentu na DVD.
RM neschvaluje nabídku paní Markéty Čekanové na zařazení pověsti o Plasích do
připravované publikace
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Návrh: RM schvaluje spolupořadatelství města pro rok 2007 u těchto akcí:
5.5.2007 – Majáles, pořadatel Gymnázium Plasy
5.-6.5.2007 – Den ve vzduchu, pořadatel Aeroklub Plasy
14.7.2007 – Národní přehlídka koní, pořadatel JK. Aris Pláně
Pořádající organizace budou informovány o pravidlech prezentace města.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
RM bere na vědomí návrhy PaedDr. Ludmily Maškové předloţené na jednání komise kultury.
RM bere dále na vědomí prezentaci kastelána P.Duchoně na úpravy prostor kostela sv. Václava
/informační panely, prohlídkové trasy/.
4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis ze schůze OV H.Hradiště ze dne 25.2.2007 a OV Babina ze dne 28.2.2007 a
4.3.2007 a OV Nebřeziny ze dne 28.2.2007. RM bere tyto zápisy na vědomí.
Návrh: RM schvaluje dovoz fůry č.písku do H.Hradiště (zásyp vodovodního potrubí) a ukládá
provedení opravy světel VO. Dále schvaluje jednat s Krajským úřadem o návaznosti
autobusových linek na linky ČD a uplatňovat dohodnuté úpravy trasy velkého obchvatu
I/27 v rámci procesu EIA.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
Starosta informoval o stanovisku Vodárny Plzeň a.s. pro případné zásobení pitnou vodou obcí
H.Hradiště a Ţebnice z bývalých vojenských vrtů (odhad finančních nákladů).
Ţebnice – RM projednala ţádost Občanského sdruţení Jakub Větší o nápravu veřejného osvětlení
v obci v úseku u autobusové zastávky. Bylo předloţeno stanovisko OV Ţebnice a návrh na řešení
předloţený místostarostou V. Šimlem.
Návrh: RM schvaluje svolání schůzky za účasti zástupců Občanského sdruţení J. Větší, OV
Ţebnice, RM ve věci problematiky VO v obci – termín úterý 20.3.2007 (dle dohody)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0

-3Tajemník informoval o dopisu stavební techničky majiteli čp. 51 v Ţebnici s ţádostí o odkoupení
pozemků
14. Tourpropag – přehlídka propagačních materiálů
Město obdrţelo nabídku zúčastnit se národní přehlídky propagačních materiálů měst v Písku
pořádanou Městem Písek a agenturou Czech Tourism ve dnech 22. a 23.5.2007 za cenu 200 Kč na
účastníka. Město bude zastupovat paní Eva Sebránková,která předloţí materiály do soutěţe.
Návrh. RM schvaluje účast města na národní přehlídce propagačních materiálů měst v Písku ve
dnech 22. a 23.5.2007. Město bude zastupovat paní Eva Sebránková.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Jednání se dále nezúčastnil Václav Šiml. Počet členů RM – 4.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – tajemník předloţil Inspekční zprávu z provedené inspekce v ZŠ Plasy ve dnech 13. a
14.2.2007. Stanovisko RM bude projednáno po projednání ve školské radě ZŠ.
6. Investiční akce – průběh
a) Tajemník předloţil návrh mandátní smlouvy č. 020AS-TDI-07 mezi Městem Plasy a Ingem
inţenýrská a.s. Plzeň na zabezpečení úplného rozšířeného inţenýringu akce „Rekonstrukce školní
jídelny při ZŠ Plasy“ za cenu 226100 Kč včetně DPH. Dále předloţil návrh výzvy k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stejnou akci také od firmy Ingem.
Návrh: RM schvaluje předloţený návrh smlouvy č. 020AS-TDI-07 mezi Městem Plasy a Ingem
inţenýrská a.s. Plzeň na zabezpečení úplného rozšířeného inţenýringu akce „Rekonstrukce
školní jídelny při ZŠ Plasy“ za cenu 226.100 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

Návrh: RM schvaluje předloţený návrh výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na akci „Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Plasy“. Kritéria hodnocení: cena,
certifikát kvality, reference o stavbách obdobného typu a rozsahu, termín plnění. RM schvaluje
oslovení těchto 5 firem:
Vratislav Kypta – Stavoservis
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň
IČO: 10363530
Stavoglobal, s.r.o.
Pod Všemi svatými 7, Plzeň – Roudná, 301 64 Plzeň
IČO: 47719931
Pegisan, s.r.o.
K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda
IČO: 61171361
Instalex, s.r.o.
Prostřední 61/2, 318 04 Plzeň
IČO: 40527204
Prestol, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí
IČO: 16736966
Hlasování: pro: 4

proti:0

zdrţel se: 0
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jídelny při ZŠ Plasy“ takto:
člen
1. Soutner Vít, Plasy U Střelnice 256
2. Henzl Josef Mgr. Plasy, Potoční 490
3. Gross Václav Ing., Ţebnice 68
4. Michalec Miloslav Ing. Arch. KÚPK
5. Brunclíková Iveta, Mrtník 112,
Hlasování: pro: 4

proti: 0

náhradník
Mařík Karel, Plasy , Potoční 470
Průšová Jana, Plasy, Na Berličce 336
Hanzlíček Zdeněk, Plasy, Ke Kolu 503
Hessová Petra Bc., KÚ PK
Krojová Ladislava, Hvozd 44
zdrţel se: 0

b) Tajemník předloţil informaci o podmínkách Min. financí ČR ke schválené dotaci na rekonstrukci
školní jídelny při ZŠ Plasy.
Návrh. RM bere na vědomí základní podmínky Min. financí ČR pro poskytnutí dotace v rámci
programu 298 210 – Město Plasy – Rekonstrukce školní jídelny při Základní škole Plasy
s finančním objemem 8 mil. Kč evidované po č. ISPROFIN 2982108532
c) Starosta informoval o dalším postupu v přípravě akce výstavby bytových jednotek v areálu pod
školou a o přípravě výstavby řadových domů v zóně „Nad Stodolami“
d) Projekty – knihovna, rekonstrukce kina – starosta a tajemník informovali o schůzce dne 8.3.2007
ve věci upřesnění přípravy projektu firmou A.I.P. Plzeň. Kapacita knihovny včetně depozitáře bude
činit 50 – 60 tis. svazků. Aktivní výpůjční prostory budou mít kapacitu 20 tis. svazků s moţností
přizpůsobení prostoru pro další účely (přednášky, školení aj.). Prostor pro veřejný internet – 7 míst.
Hlavní vstup bude ze spodní strany a servisní ze strany od areálu bývalé sokolovny. Centrální
odbavování knih bude navazovat na depozit. Do 2. NP bude nákladní výtah, ve 2. NP bude prostor
pro pracovníka regionální působnosti (cca 80 m2) a zbývající prostory (3 kanceláře, ordinace lékařů)
bude moţno pronajmout. Zaslání ţádosti o odkoupení části zahrady pana J. Lavičky a J. Kováříka
vedle kina.RM bere zprávu na vědomí.
e) Starosta předloţil informační zprávu o činnosti DSO I/27za únor 2007 s tím, ţe proběhla jednání
se zástupci Lesů ČR, KÚ Plzeň-sever a Pozemkovým fondem Plzeň. Další jednání proběhla ve věci
realizace části obchvatu okolo Třemošné /problém se směnou pozemků/.
f) Starosta informoval o pracovním jednání ke „koncepci dopravy Plzeňského kraje“ dne 13.2.2007
v Plzni. Tématem diskuse byly návrhy koncepce silniční infrastruktury a uspořádání silniční sítě I, II
tř. a vybraných komunikací městského okruhu na území města Plzně. Výsledky jednání budou
pouţity jako podklad pro dopracování návrhové části „koncepce dopravy Plzeňského kraje“ –
3.etapa. RM bere zprávu na vědomí.
7. Dotační politika města
Starosta informoval o přidělených dotacích od KÚ PK v rámci programu obnovy venkova na rok
2007 s tím, ţe dotace na rekonstrukci místní komunikace v H.Hradišti nebyla přidělena. Důvodem
nepřidělení dotace bylo vyřazení obcí, které obdrţely dotaci z tohoto programu v roce 2006. O
dalších dotacích nebylo do současné doby rozhodnuto.
RM bere zprávu na vědomí.

-58. Dopravní obslužnost – žádost o fin. příspěvek pro Plzeňský kraj
Plzeňský kraj ţádá o finanční příspěvek na zajištění dopravní obsluţnosti města a přidruţených
obcí v roce 2007. Je poţádáno o příspěvek ve výši 76 620 Kč formou dodatku č. 1/2007 k jiţ
uzavřené smlouvě.
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku č. 1/2007 ke smlouvě o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obsluţnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní
linkovou dopravou s tím, ţe výše příspěvku činí 76 620 Kč a je splatný do 31.10.2007
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

9. Žádost o pronájem pozemku
Paní Hana Kaplanová, Plasy 345 ţádá o pronájem části p.č. 18/1 v k.ú. Plasy o výměře cca 213 m2.
Jedná se o pozemek u řeky Střely před lakovnou s tím, ţe bude uţíván jako zahrádka.
Návrh: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a paní Hanou Kaplanovou,
Plasy 345 na pronájem části p.č. 18/1 v k.ú. Plasy o výměře cca 213 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1.4.2007 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců. Před uzavřením smlouvy bude odstraněna dočasná dřevěná stavba.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

10. Galerie Stretti
Vzhledem k tomu, ţe skončila platnost smlouvy o výpůjčce obrazů zapsaných v inventárním
seznamu obrazů v Galerii Stretti u NPÚ Plzeň je nutné uzavření dodatku k této smlouvě.
Návrh: RM schvaluje prodlouţení smlouvy o výpůjčce mezi NPÚ Plzeň a Městem Plasy na
předměty zapsané v inventárním seznamu obrazů v Galerii Stretti ze dne 27.10.1998.
Nájemní smlouva bude prodlouţena od 1.1.2007 do 31.12.2010.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
11. Plzeňský deník – žádost o spolupráci
Zástupci Plzeňského deníku poţádali o spolupráci při propagační akci pro veřejnost – „Den
s deníkem“, která proběhne dne 6.4. 2007 v 16.00 hod. v Plasích. Akce se uskuteční na parkovišti u
OD Severka.
Návrh: RM schvaluje bezplatný pronájem části veřejného prostranství (10 x 20 m) na parkovišti u
OD Severka firmě Plzeňský deník – redakce Plzeň-sever a jih, Kovářská 4, Plzeň dne
6.4.2007 za účelem uspořádání zábavného odpoledne k propagaci novin.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
12. Časopis Český dialog
Redakce časopisu Český dialog předloţila návrh na prezentaci článku Dr. Maškové o městě Plasy
v časopise Český dialog, který je distribuován v ČR i krajanům ţijícím v zahraničí.. Cena za
uveřejnění příspěvku (Tip na výlet) je 3000 Kč. Návrh byl projednán komisi kultury 13.3.2007 –
komise prezentaci nedoporučuje.
Návrh: RM neschvaluje článek s prezentací města pro časopis Český dialog, vydávaný občanským
sdruţením Mezinárodní českých klub za cenu 3000 Kč. Bude posouzena jiná forma a téma.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0

-613. Doména Plasy.EU – nabídka k odkoupení
Pan Václav Koudele, Horní Bříza nabízí městu k odkoupení doménu Plasy.EU za cenu 3000 Kč.
Návrh: RM neschvaluje odkoupení domény Plasy.EU od pana Václava Koudeleho, Horní Bříza za
cenu 3000 Kč
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
15. Manželé Urbanovi – stanovisko města k zaslanému dopisu
Manţelé Urbanovi, Ţebnice 36 zaslali RM dopis s ţádostí o vysvětlení nezařazení syna Lukáše
Urbana do seznamu dětí k vítání občánků. Své stanovisko RM předloţila matrikářka společně
s pracovnicemi evidence obyvatel a SPOZ.
Návrh: RM bere na vědomí: ţádost o vysvětlení nezařazení syna Lukáše Urbana do seznamu dětí
k vítání občánků , stanovisko pracovníků matriky, EO a SPOZ a stručnou odpověď s omluvou za
nedopatření s pozvánkou na nejbliţší termín vítání občánků.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
16. Jana Urbánková – reklamní agentura – žádost o umístění inf. panelů
Firma Reklama M.T.R Kralovice zastoupená paní Janou Urbánkovou ţádá o moţnost umístění
informačních panelů o velikosti do 0,65 m2 na sloupy veřejného osvětlení v Plasích.
Návrh: RM neschvaluje ţádost firmy Reklama M.T.R Kralovice o umístění informačních panelů o
velikosti do 0,65 m2 na sloupy veřejného osvětlení v Plasích. V současné době probíhá
řízení mezi Městem Plasy a NPÚ Plzeň a Policií ČR-DI o pravidlech umisťování reklamy ve
městě. O výsledcích jednání bude firma informována.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
17. CIC plus a.s. – nabídka pojištění odpovědnosti zastupitelů
Firma CIC plus a.s. Praha nabízí nový produkt pojištění odpovědnosti zastupitelů za cenu 12000 Kč
na rok nebo 40800 za volební období.
Návrh: RM neschvaluje nabídku firmy CIC plus a.s. Praha na pojištění odpovědnosti zastupitelů za
cenu 12000 Kč na rok nebo 40800 za volební období
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
18. Různé
a) Volba krizového štábu
Z důvodů změny ve sloţení ZM a RM navrhl starosta nové sloţení krizového a povodňového štábu
města.
Návrh: RM schvaluje sloţení krizového štábu města Plasy takto: RM, tajemník a ved. TS
RM schvaluje sloţení povodňové komise města Plasy takto: RM, tajemník a ved. TS
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0
b) Návrhy členů ZM do komisí při KÚ PK
Návrh: Vzhledem ke jmenování starosty členem Zastupitelstva Plzeňského kraje starosta navrhl
nové zástupce města do těchto orgánů:
KÚ PK – komise pro celoţivotní vzdělávání: PaedDr. Ludmila Mašková,Plasy 499
KÚ PK – komise EVVO: Mgr. Zdeněk Chlup, Ţebnice
KÚ PK - cestovního ruchu: Karel Mařík, Plasy 470
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 0

-7c) 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 .
Návrh: RM schvaluje pronájem části p.č. 152/14 o výměře 12 m2 v k.ú. Plasy panu Ing. Janu
Rovnerovi, Ph.D. Cena za pronájem činí 50 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena na dobu 5
let (od 1.4.2007) s výpovědní lhůtou 6 měsíců
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

d) Ţádost o pronájem louky p.č. 886 v k.ú. Babina – Iveta Píclová, Babina 85
Bude předloţeno na příští jednání RM včetně stanoviska OV Babina.
e) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Ţebnice – návrh nájemní smlouvy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň předloţil na základě
ţádosti města o odkoupení st.p.č. 104/1 a 104/2 a p.č. 440/2, 440/3, 440/4, 1531/2 vše v k.ú.
Ţebnice
Návrh nájemní smlouvy na rok 2007 (od 1.3.2007 do 31.12.2007) stanovuje cenu 15.397 Kč a dále
povinnost uhradit nájemné 3 roky zpět od 1.3.2005 do 28.2.2007 ve výši 36.954 Kč. Město podalo
první ţádost o odkoupení výše uvedených pozemků v září roku 2004. Do dnešního dne nebyl návrh
kupní smlouvy ze strany úřadu předloţen.
Návrh: RM neschvaluje úhradu nájemného st.p.č. 104/1 a 104/2 a p.č. 440/2, 440/3, 440/4, 1531/2
vše v k.ú. Ţebnice za období od 1.3.2005 do 28.2.2007. Důvodem je včasné poţádání města
o odkoupení pozemků a neschopnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
předloţit za období 2 let kupní smlouvu.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na st.p.č. 104/1 a 104/2 obě v k.ú. Ţebnice
s platností od 1.3.2007 do doby uzavření kupní smlouvy na výše uvedené pozemky, nejdéle
však do 31.12.2007
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

f) Byloth B.V. Provincialeweg 10, Holandsko zastoupená ing. Ivo Kornatovským, Plasy 128 –
ţádost o úpravu rozhodnutí ZM.
Ing. Kornatovský, Plasy 128 uzavřel s Městem Plasy smlouvu na odkoupení pozemků (11 parcel)
v zóně pro výstavbu RD.Převod fin. prostředků za pozemky nebyl do dnešního dne proveden
z důvodu ţádosti ing. Kornatovského o změnu kupujícího na Byloth B.V. Provincialeweg 10,
Holandsko zastoupená ing. Ivo Kornatovským, Plasy 128. Důvodem podání ţádosti je neplacení
dvojnásobného poplatku za daň z převodu nemovitostí (při prodeji investorovi a dále kupci RD).
RM bere ţádost na vědomí s tím, ţe bude prověřena moţnost odkoupení pozemků zahraničním
partnerem, ing. Kornatovský bude přizván na jednání se starostou a ţádost bude předloţena na
jednání ZM.
g) Policie ČR Plzeň-sever – návrh spolupráce
Policie ČR PS nabízí v regionu Plzeň-sever v rámci projektu zlepšení spolupráce s městy a obcemi
(community policing ) uzavření dohody o vzájemné spolupráci při vytyčování priorit pro výkon
sluţby příslušného obvodního oddělení s cílem řešit problémové oblasti a hledat společná řešení na
kterých se budou obce spolupodílet.
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vytyčování priorit pro výkon sluţby příslušného obvodního oddělení s cílem řešit
problémové oblasti a hledat společná řešení na kterých se budou obce spolupodílet.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

h) Úřad práce PS-posílení pracovníků TS
V roce 2006 se osvědčila praxe náboru dvou uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce do kolektivu TS
Plasy. Vedoucí TS doporučuje stejnou praxi uplatnit i v roce 2007 za podmínek schválených
Úřadem práce (8000 Kč na jednoho uchazeče na měsíc).
Návrh: RM schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a Úřadem práce PS na
vytvoření dvou pracovních míst u Města Plasy – TS v období od 04/2007 – 11/2007.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

ch) Školní statek Plasy – ţádost o spolupráci
Vzhledem k exekučnímu vystěhování pana Hamburga ze sluţebního bytu Školního statku
v Lomanech nabízí Městu odkoupení věcí do draţby za cenu 1000 Kč (pro sociálně slabé občany).
Návrh: RM neschvaluje odkoupení draţeného majetku po panu Hamburgovi v rámci exekučního
vystěhování ze sluţebního bytu Školního statku Plasy v Lomanech. RM doporučuje přímé
odkoupení případným zájemcem
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

i) Diskuse
Mgr. Lorenzová upozornila na nutnost postupného úklidu písku z komunikací a chodníku po
zimním období. Dále předala informaci od petičního výboru ve věci plánované výstavby kruhové
křiţovatky v Plasích, ţe k předání petice dojde příští týden.
Mgr. Hurt jako zástupce ODS předal Mgr. Lorenzové (zástupce KDU-ČSL) a K.Maříkovi (zástupce
ČSSD) výpověď podepsané koaliční smlouvy uzavřenou po volbách do Zastupitelstva dne
1.11.2006. Dále informoval o stanoviscích oslovených institucí ve věci plánované výstavby kruhové
křiţovatky.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Lorenzová

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 6. jednání Rady města konané 14.3.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 105-07: - zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí
- činnost příspěvkových organizací města
- investiční akce – průběh
- informaci OLH ing. Pořádka o aktuální situaci v lesích města, cenové politice při
zhodnocování kalamitního dřeva a problémech při zalesňování obecních pozemků
- návrhy PaeDr. Ludmily Maškové předloţené na jednání kulturní komise
- návrhy prezentované P. Duchoněm na úpravy prostor kostela sv. Václava včetně
návrhu prohlídkové trasy a informačních panelů
- stanovisko Vodárny Plzeň k případnému zásobení pitnou vodou obce H.Hradiště
a Ţebnice z bývalých vojenských vrtů
- inspekční zprávu z provedené inspekce v ZŠ Plasy ve dnech 13. a 14.2.2007
- základní podmínky Min. financí ČR pro poskytnutí dotace v rámci programu
298 210 – Město Plasy – Rekonstrukce školní jídelny při Základní škole Plasy
s finančním objemem 8 mil. Kč evidované po č. ISPROFIN 2982108532
- informace o dalším postupu v přípravě akce výstavby bytových jednotek v areálu
pod školou a ve škole v Ţebnici a o přípravě výstavby řadových domů v zóně
„Nad Stodolami“
- další postup při přípravě projektu výstavby knihovny a rekonstrukce kina
- zprávu o činnost DSO I/27 za únor 2007
- informaci o závěrech pracovního jednání ke „Koncepci dopravy Plzeňského
kraje“ ze dne 13.2.2007
- zprávu o dotační politice města
- ţádost o vysvětlení nezařazení syna Lukáše Urbana do seznamu dětí k vítání
občánků , stanovisko pracovníků matriky, EO a SPOZ a stručnou odpověď
s omluvou za nedopatření s pozvánkou na nejbliţší termín vítání občánků
- ţádost o úpravu rozhodnutí ZM předloţenou Byloth B.V. Provincialeweg 10,
Holandsko zastoupená ing. Ivo Kornatovským, Plasy 128
- diskusní příspěvky členů RM
- informaci Mgr. Lorenzové od petičního výboru ve věci plánované výstavby
kruhové křiţovatky v Plasích, ţe k předání petice dojde příští týden
- Mgr. Hurt jako zástupce ODS předal Mgr. Lorenzové (zástupce KDU-ČSL) a
K.Maříkovi (zástupce ČSSD) výpověď podepsané koaliční smlouvy uzavřenou
po volbách do Zastupitelstva dne 1.11.2006. Dále informoval o stanoviscích
oslovených institucí ve věci plánované výstavby kruhové křiţovatky.
Rada schvaluje:
usn.č. 106-07: - stanoviska komise ŢP k ţádostem ze zápisů dne 14.2. 2007 (220), 7.3.2007
(221 – 240) Plasy, Lomany, Babina a 8.3.2007 (241 – 244) H.Hradiště. RM dále
schvaluje návrh plánu činnosti komise ŢP na rok 2007
usn.č. 107-07: - osvobození od placení poplatku za likvidaci TDO – viz. příloha zápisu
usn.č. 108-07: - schvaluje předloţený návrh finančních příspěvků na kulturní akce pořádané v roce
2007 - viz. příloha zápisu, dále schvaluje odkoupení práv k dokumentu o Ludvíku
Očenáškovi od NFA Praha za cenu 1500 Kč + náklady na přenos dokumentu na
DVD.

-2usn.č. 109-07: - spolupořadatelství města pro rok 2007 u těchto akcí:
5.5.2007 – Majáles, pořadatel Gymnázium Plasy
5.-6.5.2007 – Den ve vzduchu, pořadatel Aeroklub Plasy
14.7.2007 – Národní přehlídka koní, pořadatel JK. Aris Pláně
Pořádající organizace budou informovány o pravidlech prezentace města
usn.č. 110-07: - dovoz fůry č.písku do H.Hradiště (zásyp vodovodního potrubí) a ukládá
provedení opravy světel VO. Dále schvaluje jednat s Krajským úřadem o
návaznosti autobusových linek na linky ČD a uplatňovat dohodnuté úpravy trasy
velkého obchvatu I/27 v rámci procesu EIA
usn.č. 111-07: - svolání schůzky za účasti zástupců Občanského sdruţení J. Větší, OV Ţebnice, RM
ve věci problematiky VO v obci – termín úterý 20.3.2007 (dle dohody)
usn.č. 112-07: - účast zástupce města na národní přehlídce propagačních materiálů měst v Písku ve
dnech 22. a 23.5.2007. Město bude zastupovat paní Eva Sebránková.
usn.č. 113-07: - předloţený návrh smlouvy č. 020AS-TDI-07 mezi Městem Plasy a Ingem
inţenýrská a.s. Plzeň na zabezpečení úplného rozšířeného inţenýringu akce
„Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Plasy“ za cenu 226 100 Kč včetně DPH
usn.č. 114-07: - předloţený návrh výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na akci „Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Plasy“. Kritéria hodnocení:
cena, certifikát kvality, reference o stavbách obdobného typu a rozsahu, termín
plnění. RM schvaluje oslovení těchto 5 firem:
Vratislav Kypta – Stavoservis
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň
IČO: 10363530
Stavoglobal, s.r.o.
Pod Všemi svatými 7, Plzeň – Roudná, 301 64 Plzeň
IČO: 47719931
Pegisan, s.r.o.
K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda
IČO: 61171361
Instalex, s.r.o.
Prostřední 61/2, 318 04 Plzeň
IČO: 40527204
Prestol, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí
IČO: 16736966
usn.č. 115-07: - komisi pro otevírání obálek a posuzování nabídek akce „Rekonstrukce školní
jídelny při ZŠ Plasy“ takto:
člen
náhradník
1. Soutner Vít, Plasy
Mařík Karel, Plasy 470
2. Henzl Josef Mgr. Plasy 490
Průšová Jana, Plasy
3. Gross Václav Ing., Ţebnice
Hanzlíček Zdeněk, Plasy 503
4. Michalec Miloslav Ing. Arch. KÚPK
Hessová Ing., KÚ PK
5. Brunclíková Iveta, Mrtník,
Krojová Ladislava, Hvozd
usn.č. 116-07: - návrh dodatku č. 1/2007 ke smlouvě o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obsluţnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní
linkovou dopravou s tím, ţe výše příspěvku činí 76 620 Kč a je splatný do
31.10.2007

-3usn.č. 117-07: - uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a paní Hanou Kaplanovou, Plasy
345 na pronájem části p.č. 18/1 v k.ú. Plasy o výměře cca 213 m2 za cenu 1
Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1.4.2007 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Před uzavřením smlouvy bude odstraněna
dočasná dřevěná stavba
usn.č. 118-07: - prodlouţení smlouvy o výpůjčce mezi NPÚ Plzeň a Městem Plasy na předměty
zapsané v inventárním seznamu obrazů v Galerii Stretti ze dne 27.10.1998.
Nájemní smlouva bude prodlouţena od 1.1.2007 do 31.12.2010
usn.č. 119-07: - bezplatný pronájem části veřejného prostranství (10 x 20 m) na parkovišti u OD
Severka firmě Plzeňský deník – redakce Plzeň-sever a jih, Kovářská 4, Plzeň dne
6.4.2007 za účelem uspořádání zábavného odpoledne k propagaci novin
usn.č. 120-07: - sloţení krizového štábu města Plasy takto: RM, tajemník a ved. TS a
sloţení povodňové komise města Plasy takto: RM, tajemník a ved. TS
usn.č. 121-07: - nové zástupce města do těchto orgánů:
KÚ PK – komise pro celoţivotní vzdělávání: PaeDr. Ludmila Mašková,Plasy 499
KÚ PK – komise EVVO: Mgr. Zdeněk Chlup, Ţebnice
KÚ PK - cestovního ruchu: Karel Mařík, Plasy 470
usn.č. 122-07: - pronájem části p.č. 152/14 o výměře 12 m2 v k.ú. Plasy panu Ing. Janu Rovnerovi,
Ph.D. Cena za pronájem činí 50 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena na dobu 5 let
(od 1.4.2007) s výpovědní lhůtou 6 měsíců
usn.č. 123-07: - uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových Plzeň na st.p.č. 104/1 a 104/2 obě v k.ú. Ţebnice s platností od
1.3.2007 do doby uzavření kupní smlouvy na výše uvedené pozemky, nejdéle
však do 31.12.2007
usn.č. 124-07: - uzavření dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a Policií ČR PS při vytyčování
priorit pro výkon sluţby příslušného obvodního oddělení s cílem řešit problémové
oblasti a hledat společná řešení na kterých se budou obce spolupodílet
usn.č. 125-07: - uzavření dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a Úřadem práce PS na vytvoření
dvou pracovních míst u Města Plasy – TS v období od 04/2007 – 11/2007
Rada neschvaluje:
usn.č. 126-07: - nabídku paní Markéty Čekanové na zařazení pověsti o Plasích do připravované
publikace
usn.č. 127-07: - článek s prezentací města pro časopis Český dialog, vydávaný občanským
sdruţením Mezinárodní českých klub za cenu 3000 Kč. Bude posouzena jiná forma
prezentace města
usn.č. 128-07: - odkoupení domény Plasy.EU od pana Václava Koudeleho, Horní Bříza za cenu
3000 Kč

-4usn.č. 129-07: - ţádost firmy Reklama M.T.R Kralovice o umístění informačních panelů o velikosti
do 0,65 m2 na sloupy veřejného osvětlení v Plasích. V současné době probíhá řízení
mezi Městem Plasy a NPÚ Plzeň a Policií ČR-DI o pravidlech umisťování reklamy
ve městě. O výsledcích jednání bude firma informována
usn.č. 130-07: - nabídku firmy CIC plus a.s. Praha na pojištění odpovědnosti zastupitelů za cenu
12000 Kč na rok nebo 40800 za volební období
usn.č. 131-07: - zpětnou úhradu nájemného za st.p.č. 104/1 a 104/2 a p.č. 440/2, 440/3, 440/4,
1531/2 vše v k.ú. Ţebnice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Plzeň za období od 1.3.2005 do 28.2.2007 . Důvodem je včasné poţádání města
o odkoupení pozemků a neschopnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových předloţit za období 2 let kupní smlouvu
usn.č. 132-07: - odkoupení draţeného majetku po panu Hamburgovi v rámci exekučního
vystěhování ze sluţebního bytu Školního statku Plasy v Lomanech. RM doporučuje
přímé odkoupení případným zájemcem
Rada předkládá ZM
- dotační politika města – informace o přidělení dotací (ZŠ Plasy-jídelna)
- investiční akce města – průběh
- příspěvkové organizace – zprávy o činnosti
- ţádost o úpravu rozhodnutí ZM podanou firmou Byloth B.V. Provincialeweg 10, Holandsko
zastoupená ing. Ivo Kornatovským, Plasy
- informaci o uzavřené dohodě o spolupráci mezi Městem Plasy a Policií ČR

Vyhotoveno: 19.3.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

