Zápis
z 7. jednání Rady města konané 4.4.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Doplnění programu:
bod 12b) Ţádost o odkoupení pozemku
bod 14e) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Becker Bohemia
14f) KÚ PK – vyjádření k umístění zastávek
14g) Ţádost o umístění revizních šachet na veřejných pozemcích
Ověřovatel zápisu: Václav Šiml
Hlasování: pro: 5

Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
proti: 0
zdrţel se: 0
PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Zahájení a kontrola usnesení
Jednání RM zahájil starosta a provedl kontrolu usnesení – průběţně plněno
2. Občanské sdružení města Plas
Na jednání RM byl přizván zástupce nově vzniklého Občanského sdruţení města Plas. Cílem tohoto
sdruţení je ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované
krajiny a ochrana přírody. RM poţádala o upřesnění zejména ve vztahu k účasti na správních
řízeních, ve kterých můţe docházet k dotčení zájmů ochrany památek, kulturních hodnot, přírody a
krajiny, dopravy a výstavby v Plasích a okolí. Za Občanské sdruţení města Plas vystoupil Mgr.
P.Růţička, který upřesnil zájmové území na k.ú. města Plasy a obcí Babina, H. Hradiště,
Lomnička, Nebřeziny, Ţebnice a dále budou o vzniku sdruţení informovány příslušné správní
orgány (Stavební úřad a komise ŢP). Starosta vyzval pana J. Cejthamra jako zástupce předkladatele
petice o potvrzení postojů uvedených v textu petice. J. Cejthamr potvrdil neměnnost postoje
k těmto tézím. Starosta podal informaci o přijetí petice proti výstavbě kruhové křiţovatky a dále
informoval o přípravě veřejného jednání k plánovaným investičním akcím města a zejména k řešení
dopravy ve středu města (pozvánky týden před jednáním do kaţdé domácnosti ve městě a obcích,
pozvánka pro členy ZM).
Návrh: RM bere na vědomí vznik Občanského sdruţení města Plas, cíle sdruţení a sloţení výboru.
MěÚ bude informovat příslušné správní orgány (Stavební úřad, komise ŢP) o vzniku
sdruţení. RM bere na vědomí přijetí petice proti výstavbě kruhové křiţovatky v Plasích a
ukládá svolat veřejné jednání s tím, ţe pozvánky budou rozeslány do kaţdé domácnosti ve
městě a obcích a členům ZM týden před jednáním.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

3. Žebnice – vyúčtování oprav a provoz věžních hodin, veřejné osvětlení
Na jednání RM byl přizván J. Urban, Ţebnice 36 a zástupci OV Ţebnice. O účast na jednání poţádal
i L. Urban, Ţebnice 46. Hlavním bodem jednání bylo dokončit problematiku vyúčtování oprav
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přemístění lamp veřejného osvětlení podél komunikace v obci.
Vyjádření J. Urbana: Shrnutí informací a jednání k dnešnímu dni. Předloţení návrhu na posun
lampy u mostu a přidání lampy na původní místo. V případě nerealizace tohoto řešení navrhuje
finanční spoluúčast na osazení lampy a finanční spoluúčast na provoz. Ve věci úpravy DPP na
provoz věţních hodin navrhuje:
- sjednaná odměna 0 Kč/hod. s tím, ţe v případě pomoci třetí osoby bude uzavřena DPP
přímo s touto osobou
Vyjádření L. Urbana: Ve věci osvětlení zastávky navrhl přidání světla k nemovitosti pana Jurčíka.
Vyjádření OV Ţebnice: Zástupci vysvětlili postup při úpravě VO podél hlavní komunikace a přidání
pouţitého světla. OV vyhovuje současné rozmístění VO a osvětlení hřbitova navrhuje řešit
samostatně po dokončení oprav fasády. Světlo u nemovitosti pana Jurčíka je technicky obtíţně
realizovatelné.
K. Mařík: Navrhuje řešit osvětlení kostela a hřbitova světlem s čidlem.
Mgr. Lorenzová: Podporuje vrácení světla VO na původní místo.
Ing. Gross: Úprava rozmístění VO byla konzultována se zástupci města (Brunclíková)
s doporučením jednat přímo s firmou MEEL.
Pan farář Větrovec: Povaţuje celou záleţitost za málo významnou a bude respektovat rozhodnutí
RM.
Mgr. Chlup: Přidání dalšího světla vyvolá řadu nových poţadavků na osvětlení. J. Urban oponuje,
ţe se nejedná o nové světlo, ale vrácení rozmístění do původního stavu.
Závěr: Vzhledem k tomu, ţe nebyla dosaţena dohoda mezi J. Urbanem a zástupci OV rozhodne ve
věci VO v Ţebnici RM.
Návrh 1): RM schvaluje přesunutí jednoho světla u mostu a úpravu ostatních světel pravidelně ob
jeden sloup a dále přidání parkového světla k autobusové zastávce.
Hlasování: pro: 1 (Mařík)
proti: 3
zdrţel se: 1 (Lorenzová)
Návrh 2): RM schvaluje zachování rozmístění VO v obci Ţebnice ve stavu k dnešnímu dni (varianta
odsouhlasená osadním výborem)
Hlasování: pro: 4
proti: 1 (Mařík)
zdrţel se:0
4. Zprávy starosty
- protokol ČIŢP z prověrky provedené v lesích města Plasy ve dnech 14. a 15.2.2007 se zaměřením
na dodrţování lesního zákona a předpisů souvisejících s hospodařením v lesích s důrazem na
obnovu, výchovu a ochranu lesů – evidence je vedena řádně, přehledně, těţba je v souladu s LHP,
kůrovcové dříví nebylo zjištěno – nebyly shledány nedostatky v hospodaření obce
- KÚ PK odbor fin. kontroly předloţil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za
rok 2006 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- starosta informoval o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území PK pro rok 2007“, kterou obdrţí
Mikroregion sdruţení venkovských obcí Dolní Střela ve výši 50.000 Kč
- dopis starosty panu Fulínovi, zástupci firma Vekra s nabídkou spolupráce (bezpečný přechod pod
školou, dětské centrum, výměna oken v ZŠ Plasy
- návštěva poslance Evropského parlamentu za KSČM pana Maštálky na radnici
- odpověď předsedy kontrolního výboru na dotaz starosty (dopis člena V. Cejthamra ve věci
kruhové křiţovatky)
- DOS I/27 – příspěvek KÚ PK 2 mil. Kč na zpracování územních plánů malých obcí na trase
velkých obchvatů měst

-35. Výbory a komise
V. Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 21.3.2007.
Návrh: RM schvaluje body 245 a 246 zápisu komise ŢP ze dne 21.3.2007
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se: 0

V. Šiml předloţil ţádost firmy Sokol´s Power Voice, s.r.o. Plzeň, Řepová 6 zastoupenou panem
Jiřím Sokolem o spolupráci při pořádání letního open air festivalu Czech Rock Block dne 4.8.2007
na Velké louce v Plasích.
Návrh: RM schvaluje konání letního open air festivalu Czech Rock Block dne 4.8.2007 na Velké
louce v Plasích od 13.00 – 01.00h od. (zvukové zkoušky 10.00 – 12.00 hod.)včetně
pronájmu klubovny. Dále schvaluje uzavření veřejné cesty od areálu sádek za klubovnu dne
4.8.2006 od 8.00 hod. do 5.8.2006 do 01.00 hod. Kontrolní výbor provede opakovanou
průběţnou kontrolu vstupenek v průběhu konání akce.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se:1(Lorenzová)

V. Šiml informoval o nedoplatcích za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2007 –
zaplaceno k 31.3.2007 – 1 047 000 Kč, nedoplatek – 106 980 Kč. Poplatek ze psů – zbývá doplatit
28 650 Kč.
V. 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
Ing. Gross jako předseda finančního výboru informoval o termínu jednání fin. výboru 23.4.2007
s tím, ţe podklady budou dodány do 19.4.2007 (jednání RM 25.4.).
6. Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis z jednání OV Nebřeziny ze dne 26.3.2007 – obnova turistického značení,
umístění kontejneru na odpady, schránka na náměty a sdělení, veřejná schůze 27.4.2007. Dále
předloţil zápis OV Ţebnice ze dne 16.3.2007 a OV H.Hradiště ze dne 1.4.2007. V. Šiml zpracuje
stanoviska k jednotlivým bodům zápisu. Dále bude zaslán děkovný dopis firmě Meneindustry za
úklid skládky v Ţebnici.
OV Babina předloţil souhlasné stanovisko s pronájmem louky p.č. 886 v k.ú. Babina za účelem
pastvy ovcí a dále s umístěním dvou stavebních buněk na p.č. 421/18 v k.ú. Babina (I. Píclová,
Babina 85).
Návrh: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a paní I. Píclovou, Babina 85
na pronájem p.č. 886 o výměře 2236 m2 v k.ú. Babina za účelem pastvy ovcí a koní.
Smlouva bude uzavřena s platností od 1.5.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců a nájemné bude činit 1 000 Kč za rok.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
Návrh: RM schvaluje umístění 2 stavebních buněk o rozměrech 4x6 m na p.č. 421/18 (vlastník I.
Píclová) v k.ú. Babina pro paní I. Píclovou, Babina 85. Buňky budou slouţit jako skladové
prostory.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 1 (Lorenzová)
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Dále předloţil návrh SDH Ţebnice na řešení vlastnictví části vybavení hostince v kulturním domu
v Ţebnici bezúplatným převodem na město a následnou kompenzaci odpuštěním nájemného po
dobu 4 let.
Návrh: RM schvaluje bezúplatný převod majetku SDH Ţebnice na město Plasy a dále dodatek
k nájemní smlouvě na pronájem hostince v KD Ţebnice s odpuštěním nájemného po dobu 4
let tzn. od 1.1.2007 do 31.12.2010.
Kamna FILAKOVO – repase (sál)
Barový nábytek (výčep)
Kuchyňská linka (výčep)
Odsávač par (výčep)
Varná deska (výčep)
Nová kamna – před opravou (výčep)
Oprava kamen (výčep)
celkem
Hlasování: pro: 5

5.000,- Kč
24.000,- Kč
13.290,- Kč
1.599,- Kč
6.990,- Kč
2.000,- Kč
5.000,- Kč
57.879,- Kč
proti: 0

zdrţel se: 0

Tajemník předloţil návrh smlouvy o dílo na instalaci nové rozhlasové ústředny a vedení veřejného
rozhlasu pro obec Ţebnici za cenu 40.793 Kč včetně DPH.
Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou HL TRADE – ing.
Luboš Hlávka, Tatina 75 na instalaci rozhlasové ústředny a vedení veřejného rozhlasu
v Ţebnici za cenu 40.793 Kč včetně DPH s termínem dokončení 16.4.2007
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se:0

7. Příspěvkové organizace
ZUŠ Plasy – starosta informoval o plánované schůzce se zástupci nového vedení NPÚ Plzeň ve věci
další spolupráce při úpravách prostor ZUŠ (výměna světel, bílení, vyuţití rondelu aj.)
MěK Plasy – starosta informoval o účasti na tradiční úspěšné akci „Noc s Andersenem“
RM bere zprávu na vědomí
8. Investiční akce města
Starosta předloţil zápis z jednání ze dne 21.2.2007 s firmou A.I.P Plzeň ve věci koncepce projektu
novostavby knihovny, stavebních úprav kina a hřiště v Lomničce za účasti zástupců města a ředitele
MěK Plasy. K. Hubka (OV Lomnička) se z jednání omluvil. Dále byla podána informace o jednání
dne 8.3.2007 – pokračování upřesňování projektu víceúčelového zařízení knihovna Plasy.
RM doporučuje ZM podání ţádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2008 na výstavbu
víceúčelového zařízení knihovna Plasy na základě zpracované studie s tím, ţe spoluúčast města
bude ve výši naspořených fin. prostředků. Bude předloţeno na jednání fin. výboru.
RM dále doporučuje zpracování studie na regeneraci části rybníka na veřejné přírodní koupaliště.
Starosta dále předloţil zápis z jednání o podmínkách odkoupení pozemků při stavbě víceúčelového
zařízení – knihovna Plasy dne 22.3.2007 za účasti Josefa Lavičky (zastoupen Mgr. P. Růţičkou) a
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pozemků pro zlepšení přístupu ke knihovně a dále ke zvýšení počtu parkovacích míst a umístění
novinového stánku. Stanoviska účastníků budou předloţena na jednání ZM.
Starosta informoval o jednání s ing. arch. Taušem, zpracovatelem územního plánu města dne
21.3.2007 v Plzni. Hlavním bodem bylo upřesnění dalšího postupu zpracování podle nového
stavebního zákona, spolupráce s MěÚ Kralovice odbor. reg. rozvoje a časový harmonogram
dokončení.
Stavební technička předloţila návrh veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace na projektové práce: rekonstrukce místní komunikace ul. Lipová, ul. Lesní, Luční a
Pod Tratí vše Plasích. Nabídky budou otevírány a posouzeny 10.4.2007 v 10.30 hod. za účasti
určených členů kontrolního výboru.
Tajemník předloţil návrh smlouvy o organizaci podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce
školní jídelny při ZŠ Plasy“.
Návrh: RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy č. 018AS-VOS-07 mezi Městem Plasy a Ingem,
inţenýrská a.s. Plzeň, Barrandova 26 na organizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce na akci „Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Plasy“ za cenu 30.940 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Starosta předloţil odhad stavebních nákladů na realizaci akce I/27 most Plasy, revitalizace
socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy zaslaný zpracovatele projektové dokumentace SUDOP
Praha. Při dalším jednání bude předloţen návrh na rozdělení nákladů akce na část placenou ŘSD a
část placenou městem.
Firma Stemont JS s.r.o. Horšovský Týn jako realizátor rekonstrukce NN rozvodů v ul. Lesní
předloţila nabídku na současnou rekonstrukci rozvodů veřejného osvětlení.
Návrh: RM schvaluje nabídku firmy Stemont JS s.r.o. Horšovský Týn na rekonstrukci rozvodů
veřejného osvětlení v ul. Lesní v Plasích v rámci akce „Rekonstrukce NN rozvodů“
hrazenou ČEZ Plzeň za cenu 32.173 Kč bez DPH (360 m rozvodu)
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

Starosta informoval RM o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na ţivotní prostředí akce „silnice
I/27 v úseku Třemošná – hranice Plzeňského kraje“ (zveřejněno 27.3.2007).
Návrh: RM ukládá zaslání stanoviska města s poţadavkem zapracování sjezdu z trasy velkého
obchvatu na komunikaci III. tř. ve směru Plasy – Babina, maximálního oddálení od obce
Nebřeziny a posouzení zásahu do Krajinné památ. zóny Plasko . Ţádost bude odeslána na
KÚ PK s tím, ţe bude zapracována do další fáze zpracování projektové dokumentace.
Tajemník informoval o ţádosti manţelů Kourových, Zahradní 51, Plasy o vybudování kanalizace
v ul. Zahradní z důvodů moţnosti přepojení stávajícího septiku. RM doporučuje ţádost předloţit na
jednání ZM.

-69. HZS PK
a) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Návrh: RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi ČR HZS PK a Městem Plasy
v předloţeném znění. Jedná se o stojan kovový na oděv, vzduchová pistole Slavia 2 ks a
lapač broků 3 ks
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

b) Nabídka nepotřebného majetku od ČR HZS PK – RM bere nabídku na vědomí s tím, ţe o ţádný
majetek nebude ţádáno
10. MěÚ Kralovice – plán rozvozu kejdy Kralovickou zemědělskou a.s.
RM a OV všech obcí byly informováni o plánu rozvozu kejdy Kralovickou zemědělskou a.s.
Zástupci ŠS Plasy se informovali o umístění včelstev v obvodu města z důvodu přizpůsobení
postřiků polí tak, aby nedocházelo k ohroţení těchto včelstev.
11. Žádost o výměnu kuchyňské linky
Pan Jiří Němec, Plasy, Potoční 490 ţádá o výměnu kuchyňské linky pro byt č. 3. J. Klika jako
správce bytového fondu města navrhuje výměnu za cenu do 25.000 Kč včetně práce. Cena
schvalovaná pro obdobné případy v roce 2004 činila cca 20.000 Kč, v roce 2006 cca 24.000 Kč.
Návrh: RM schvaluje výměnu kuchyňské linky v bytě č. 3 v čp. 490 v Plasích panu Jiřímu Němcovi
za cenu do 25.000 Kč včetně práce
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

12. Žádost města o odkoupení pozemku
a) OV Horní Hradiště ţádá město o odkoupení části p.č. 20/1 v k.ú. Horní Hradiště o výměře cca
750 m2 od firmy Pegsto s.r.o. Kralovice za cenu 10 Kč/m2. Důvodem ţádosti o odkoupení je prodej
nemovitosti a pozemků firmou a cílem SDH Horní Hradiště je postupné odkoupení všech pozemků
v rámci nově vybudovaného sportovního areálu pro činnost hasičů. RM doporučuje ZM odkoupení
realizovat. Bude předloţeno na jednání ZM.
b) Ţádost o odkoupení pozemku
Michaela Kučerová, Rybnice 162 a Jiří Cafourek, Zruč, Školní 316 ţádají o odkoupení části p.č.
312/1 v k.ú. Plasy o výměře cca 900 m2 za účelem výstavby RD. Jedná se o prostor nad řadovými
domky v ul. Výsluní. Na tento prostor není v současné době zpracovaná zástavbová studie. RM
navrhuje zadání zpracování zástavbové studie na vyuţití tohoto prostoru.
Bude předloţeno jednání ZM.
13. RTG pracoviště Plasy – žádost o podporu
Pan Petr Plíhal jako provozovatel pracoviště RTG v Plasích v čp. 90 (majitel pan Zeman) ţádá o
podporu provozu pracoviště RTG. Hlavním důvodem je nevyrovnanost výše nájemného pro
provozovatele zdravotních zařízení v Plasích a dále omezující opatření vyhlášky č. 619/2006 Sb.,
která neumoţňuje přepočet paušální sazby při nárůstu pacientů. Na základě schůzky ze dne
22.3.2007 navrhuje pan Plíhal podporu přímým fin. příspěvkem nebo srovnání výše nájemného na
stejnou úroveň u zdravotnických zařízení. Město navrhuje nabídnout výhledově prostory pro
pracoviště RTG v nové multifunkčním zařízení u kina s nabídkou i pro ostatní lékařská zařízení
z čp. 90 v Plasích.
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v Plasích v čp. 90, ale nabízí v případě výstavby víceúčelového zařízení knihovna Plasy
přemístění tohoto pracoviště do prostor ve vlastnictví města. Tato nabídka bude předloţena i
ostatním lékařským pracovištím z čp. 90 v Plasích.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

14. Různé
a) Otevřený dopis – „Záblesk“ – sdruţení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
RM bere výzvu na vědomí s tím, ţe problematiku sociálních sluţeb město zpracovává a tento typ
onemocnění se ve městě nevyskytuje.
b) Pojišťovací poradenství – tajemník předloţil nabídku firmy Broker Team a.s. Plzeň a YSAT
Plzeň na pojišťovací poradenství. RM bere nabídky na vědomí s tím, ţe město má uzavřenou
smlouvu na obdobné sluţby s firmou AZ Aspect České Budějovice.
c) Pečovatelská sluţba – návrh registrace
Vedoucí PS Plasy J. Henzlová předloţila návrh podkladů pro registraci Města Plasy jako
poskytovatele sociálních sluţeb. Návrh bude podán na KÚ PK, soc. odbor.
Návrh: RM schvaluje podání ţádosti o registraci Města Plasy jako poskytovatele sociálních sluţeb
na KÚ PK
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se: 0

d) Internet – diskuse – projednáno v bodě č. 2
e) Becker Bohemia – dodatek ke smlouvě – bude projednáno na příštím jednání RM
f) Ţádost o vyjádření k umístění zastávek
Návrh: RM schvaluje moţnost vyuţití autobusových zastávek v Plasích pro dopravce Václava
Vaněčka, K Letišti 69, K. Vary v rámci provozování linky č. 421920 Ţlutice – Manětín –
Plasy – Kaznějov – YWTC
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

g) Ţádost o umístění revizních šachet na veřejném pozemku
Návrh: RM schvaluje na základě doporučení stavební techničky umístění vodoměrné šachty na p.č.
1094/2 v k.ú. Babina pro paní Hanu Spěvákovou, Babina 34 a dále schvaluje ţádost pana
Josefa Průši, Na Berličce 336, Plasy jako zástupce vlastníků nemovitostí v části Střelnice o
umístění revizních kanalizačních šachet u RD v části Střelnice. Kaţdá revizní kanalizační
šachta bude řešena individuálně a odsouhlasená stavební techničkou města. Šachty budou
vybudovány dle platných norem a odsouhlaseny provozovatelem – Vodárna Plzeň a.s..
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

h) Diskuse
Mgr. Lorenzová poţádala o informaci o moţnostech vybudování veřejného internetu pro obec
Lomničku

-8Ing. Gross poţádal o informaci ve věci placení nájemného panem J. Novákem, termínu zahájení
výstavby řadových RD v zóně „Nad Stodolami“ a koordinaci jarního úklidu v přidruţených obcích
TS.
Gymnázium Plasy, třída septima ţádá o moţnost pořádání veřejné hudební produkce v době
nočního klidu.
Návrh: RM schvaluje pořádání koncertu skupiny Alkehol v rámci akce Majáles 2007 v areálu Velká
louka v době od 20.00 – 24.00 hod.
Hlasování: pro. 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Skupina studentů gymnázia ţádá o moţnost uspořádání hudebního festivalu „ZámekFest“ dne
16.6.2007 od 16.00 hod. do 24.00 hod. v prostoru před konventem s tím, ţe město poţádá o
moţnost vyuţití těchto prostor NPÚ Plzeň.
RM doporučuje konání akce v uzavřených prostorách.
Starosta informoval jako člen Krajského zastupitelstva o podpoře přidělení mimořádných finančních
prostředků na úhradu dluhu Školního statku Plasy.
Starosta vznesl dotaz na Mgr. Lorenzovou, jako ředitelku gymnázia jaký bude postup terénních
úprav svahu před budovou „B“ gymnázia (informace bude podána na příštím jednání RM)
Prodej parcel – Ing. Kornatovský
Na základě osobního jednání s Ing. Kornatovským bylo upřesněno toto:
- schválení prodeje ZM usn.č. 24-371 ze dne 18.10.2006 (11 parcel)
- sepsání kupní smlouvy na 6 parcel za cenu 2 756 438 Kč 31.1.2007
- sepsání kupní smlouvy na 5 parcel za cenu 2 593 604 Kč 31.1.2007 (podmínka – před
podáním návrhu na vklad bude provedena úhrada na účet města)
- 14.3.2007 – podání ţádosti o úpravu rozhodnutí ZM s tím, ţe kupující bude Byloth B.V.
Provincialeweg 10, 3998 JE Schalkwijk – Holland zastoupený Ing. Ivo Kornatovským, Plasy
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- ţádost předloţena právničce města k posouzení dle devizového zákona zda zahraniční firma
můţe figurovat jako kupující a dále dotaz na právničku katastrálního úřadu Kralovice JUDr.
Válkovou – převod na výše uvedenou firmu u dvou parcel prodaných v roce 2006 nebyl
zatím ukončen
- informace o ţádosti předloţena na 6. jednání RM dne 14.3.2007

Ověřovatel zápisu: Václav Šiml

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 7. jednání Rady města konané 4.4.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 133-07: - zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí
- činnost příspěvkových organizací města
- vznik Občanského sdruţení města Plas, cíle sdruţení a sloţení výboru
- přijetí petice proti výstavbě kruhové křiţovatky v Plasích
- termín jednání fin. výboru dne 23.4.2007
- stav nedoplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2007
- konání velikonoční zábavy dne 7.4.2007 v Babiné (pořadatel SDH Babina)
- zápis z jednání ze dne 21.2.2007 s firmou A.I.P. Plzeň ve věci koncepce projektu
novostavby knihovny, stavebních úprav kina a výstavby hřiště v Lomničce
- doporučení RM k podání ţádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2008 na
výstavbu víceúčelového zařízení knihovna Plasy na základě zpracované studie
- zápis z jednání ze dne 22.3.2007 o podmínkách odkoupení pozemků pro stavbu
víceúčelového zařízení knihovna Plasy (J. Lavička, M. Kovářík)
- upřesněný odhad stavebních nákladů na realizaci akce I/27 most Plasy, revitalizace
socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy
- zveřejnění dokumentace posouzení vlivů záměru na ţivotní prostředí akce „silnice
I/27“ v úseku Třemošná – hranice Plzeňského kraje s poţadavkem zapracování
sjezdu z trasy velkého obchvatu na komunikaci III. tř. ve směru Plasy – Babina
- ţádost manţelů Kourových, Plasy, Zahradní 51 o vybudování kanalizace v ul.
Zahradní
- nabídku nepotřebného majetku od ČR HZS PK
- plán rozvozu kejdy Kralovickou zemědělskou a.s.
- ţádost RTG pracoviště Plasy o podporu činnosti
- otevřený dopis – „Záblesk“ – sdruţení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
- nabídky pojišťovacího poradenství od firmy Broker Team a.s. a YSAT Plzeň
- diskusní příspěvky jednotlivých členů RM
- další informace ve věci ţádosti Ing. Kornatovského o změnu kupujícího při prodeji
parcel „Nad Stodolami“
- ţádost studentů gymnázia o moţnost uspořádání hudebního festivalu „ZámekFest“
dne 16.6.2007 v prostorách před konventem
- informaci starosty o podpoře přidělení mimořádných fin. prostředků od KÚ PK na
úhradu dluhu Školního statku Plasy
- posuzování nabídek na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MK
v ul. Luční a Pod Tratí, Lesní, Lipová dne 10.4.2007 v 10.30 hod.
- jednání starosty s Ing. arch. Taušem dne 21.3.2007 – územní plán
Rada schvaluje:
usn.č. 134-07: - zachování rozmístění VO v obci Ţebnice ve stavu ke dni 14.3.2007 (varianta
odsouhlasená OV Ţebnice)
usn.č. 135-07: - body 245 a 246 zápisu komise ŢP ze dne 21.3.2007
usn.č. 136-07: - konání letního open air festivalu Czech Rock Block dne 4.8.2007 na Velké louce
v Plasích od 13.00 – 01.00h od. (zvukové zkoušky 10.00 – 12.00 hod.)včetně
pronájmu klubovny. Dále schvaluje uzavření veřejné cesty od areálu sádek za
klubovnu dne 4.8.2006 od 8.00 hod. do 5.8.2006 do 01.00 hod. Kontrol. výbor
proved opakovanou průběţnou kontrolu vstupenek v průběhu konání akce

-2usn.č. 137-07: - osvobození od placení poplatku za likvidaci TDO – viz. příloha zápisu
usn.č. 138-07: - uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a paní I. Píclovou, Babina 85 na
pronájem p.č. 886 o výměře 2236 m2 v k.ú. Babina za účelem pastvy ovcí a koní.
Smlouva bude uzavřena s platností od 1.5.2007 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců a nájemné bude činit 1 000 Kč za rok.
usn.č. 139-07: - umístění 2 stavebních buněk o rozměrech 4x6 m na p.č. 421/18 (vlastník I. Píclová)
v k.ú. Babina pro paní I. Píclovou, Babina 85. Buňky budou slouţit jako skladové
prostory.
usn.č. 140-07: - bezúplatný převod majetku SDH Ţebnice na město Plasy a dále dodatek k nájemní
smlouvě na pronájem hostince v KD Ţebnice s odpuštěním nájemného po dobu 4
let tzn. od 1.1.2007 do 31.12.2010.
Kamna FILAKOVO – repase (sál)
5.000,- Kč
Barový nábytek (výčep)
24.000,- Kč
Kuchyňská linka (výčep)
13.290,- Kč
Odsávač par (výčep)
1.599,- Kč
Varná deska (výčep)
6.990,- Kč
Nová kamna – před opravou (výčep)
2.000,- Kč
Oprava kamen (výčep)
5.000,- Kč
celkem
57.879,- Kč
usn.č. 141-07: - uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou HL TRADE – ing. Luboš
Hlávka, Tatina 75 na instalaci rozhlasové ústředny a vedení veřejného rozhlasu
v Ţebnici za cenu 40.793 Kč včetně DPH s termínem dokončení 16.4.2007
usn.č. 142-07: - uzavření mandátní smlouvy č. 018AS-VOS-07 mezi Městem Plasy a Ingem,
inţenýrská a.s. Plzeň, Barrandova 26 na organizaci podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce na akci „Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Plasy“ za cenu
30.940 Kč včetně DPH
usn.č. 143-07: - nabídku firmy Stemont JS s.r.o. Horšovský Týn na rekonstrukci rozvodů veřejného
osvětlení v ul. Lesní v Plasích v rámci akce „Rekonstrukce NN rozvodů“ hrazenou
ČEZ Plzeň za cenu 32.173 Kč bez DPH (360 m rozvodu)
usn.č. 144-07: - smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi ČR HZS PK a Městem Plasy
v předloţeném znění. Jedná se o stojan kovový na oděv, vzduchová pistole Slavia
2 ks a lapač broků 3 ks
usn.č. 145-07: - výměnu kuchyňské linky v bytě č. 3 v čp. 490 v Plasích panu Jiřímu Němcovi
za cenu do 25.000 Kč včetně práce
usn.č. 146-07: - podání ţádosti o registraci Města Plasy jako poskytovatele soc. sluţeb na KÚ PK
usn.č. 147-07: - moţnost vyuţití autobusových zastávek v Plasích pro dopravce Václava Vaněčka,
K Letišti 69, K. Vary v rámci provozování linky č. 421920 Ţlutice – Manětín –
Plasy – Kaznějov – YWTC

-3usn.č. 148-07: - na základě doporučení stavební techničky umístění vodoměrné šachty na p.č.1094/2
v k.ú. Babina pro paní Hanu Spěvákovou, Babina 34 a dále schvaluje ţádost pana
Josefa Průši, Na Berličce 336, Plasy jako zástupce vlastníků nemovitostí v části
Střelnice o umístění revizních kanalizačních šachet u RD v části Střelnice. Kaţdá
revizní kanalizační šachta bude řešena individuálně a odsouhlasená stavební
techničkou města. Šachty budou vybudovány dle platných norem a odsouhlaseny
provozovatelem – Vodárna Plzeň a.s..
usn.č. 149-07: - pořádání koncertu skupiny Alkehol v rámci akce Majáles 2007 v areálu Velká
louka v době od 20.00 – 24.00 hod
Rada neschvaluje
usn.č. 150-07: - přímou fin. výpomoc panu Petru Plíhalovi provozovateli RTG pracoviště v Plasích
v čp. 90, ale nabízí v případě výstavby víceúčelového zařízení knihovna Plasy
přemístění tohoto pracoviště do prostor ve vlastnictví města. Tato nabídka bude
předloţena i ostatním lékařským pracovištím z čp. 90 v Plasích
usn.č. 151-07: - ţádost studentů gymnázia o zprostředkování pořádání hudebního festivalu
ZámekFest dne 16.6.2007 od 16.00 hod. do 24.00 hod. v prostoru před konventem
s NPÚ Plzeň. RM doporučuje konání koncertu v uzavřených prostorách
usn.č. 152-07: - přesunutí jednoho světla u mostu a úpravu ostatních světel pravidelně ob jeden
sloup a dále přidání parkového světla k autobusové zastávce
Rada ukládá
usn.č. 153-07: - zaslání stanoviska města s poţadavkem zapracování sjezdu z trasy velkého
obchvatu na komunikaci III. tř. ve směru Plasy – Babina, maximálního oddálení od
obce Nebřeziny a posouzení zásahu do Krajinné památ. zóny Plasko . Ţádost bude
odeslána na KÚ PK s tím, ţe bude zapracována do další fáze zpracování projektové
dokumentace.
Zodpovídá: Ing. Domabyl, I. Brunclíková

Termín: 12.4.2007

usn.č. 154-07: - podání ţádosti o registraci města Plasy jako poskytovatele sociálních sluţeb na KÚ
PK
Zodpovídá: Ing. Domabyl, J. Henzlová

Termín: 3%.5.2007

Rada předkládá ZM
- ţádost OV Horní Hradiště o odkoupení části p.č. 20/1 v k.ú. Horní Hradiště městem
z důvodů postupného odkoupení ostatních pozemků v rámci nově vybudovaného
sportovního areálu pro činnost hasičů
- ţádost M. Kučerové, Rybnice a J. Cafourka, Zruč o odkoupení části p.č. 312/1 v k.ú. Plasy
- ţádost manţelů Kourových o vybudování kanalizace v ul. Zahradní v Plasích
Vyhotoveno: 11.4.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

