Zápis
z 8. jednání Rady města konané 25.4.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Doplnění programu: 13b) Návrh na odkoupení pozemku městem – p.č. 183/6 v k.ú. Plasy
14b) Ţádost o postupnou výměnu oken a dveří – J. Němec, Plasy 490
Ověřovatel zápisu: Ing. Václav Gross
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
2. Zprávy starosty
- informace o novele č. 81/2006 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
ve věci zavedení institutu vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
- pozvánka na shromáţdění zástupců DSO silnice I/27 dne 9.5.2007 (závěrečná zpráva o
hospodaření za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007)
- SMOPK – pozvánka na jednání s představiteli Parlamentu ČR za Plzeňský kraj dne 14.5.2007 v
Plzni
- zápis z porady s ředitelkou NPÚ Plzeň ze dne 10.4.2007
- zápis ze setkání tajemníků dne 5.4.2007 na KÚ PK
- oznámení o provedení kontroly dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové sluţbě v září
2007
- prezentace přednášek z konference k projektu „Podpora a posílení prevence a metody community
policing v práci Policie ČR“ dne 28.3.2007v Plzni
- informace o plánování vzniku národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, který má
nahradit dosavadní roztříštěnou strukturu institucí výkonu státní správy v sociální oblasti
- nabídka prezentace v publikaci „Stavby pro volný čas Plzeňského kraje“ (jedna str.-10 000 Kč)
- odpověď na petici podanou petičním výborem proti výstavbě kruhové křiţovatky a pozvánka na
veřejné jednání dne 18.4.2007 v kině a jednání k vyřešení problematiky křiţovatky pod školou
dne 16.4.2007
- zaslání oznámení o registraci Občanského sdruţení města Plas dotčeným orgánům tj.stavební
úřad Plasy a komise ŢP při MěÚ Plasy
- stanovisko ŘSD Plzeň a Policie ČR – DI Plzeň k dalším rozeslaným dotazům Občanského
sdruţení města Plasy k plánované výstavbě mostu a kruhové křiţovatky v rámci revitalizace
socioekonomické sféry u NKP klášter Plasy ( bude předloţeno na jednání ZM)
- plán potřebných investic ve městě a obcích 2006 - 2014
- vystoupení starosty na konferenci pořádané VTS Plzeň v Plzni k dopravě v kraji jako zástupce
DSO I/27 – cíle sdruţení a podpora činnosti
- výzva obcí Zlínského kraje – připomínky k navrhované daňové reformě
- informace starosty k dopisu zaslanému předsedovi kontrolního výboru – upřesnění dotazu
- dopis Policii ČR a vedením Sběrných surovin s poţadavkem na zvýšenou kontrolu vykupovaných
barevných kovů (zvýšený rozsah krádeţí)

-23. Výbory a komise
V. Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 3.4.2007
Návrh: RM schvaluje bod č. 247 zápisu komise ŢP ze dne 3.4.2007 ve věci výsadby 10 ks dřevin
Gymnáziem Plasy za areálem Velká louka v rámci projektu KÚPK „Miliarda stromů pro
zemi“.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Ing. Gross informoval o jednání finančního výboru dne 23.4.2007. Mezi hlavní body patřilo
vyjádření k auditu za rok 2006, výsledky hospodaření 1-3/2007, investiční akce na rok 2007 (ceny)
a odhad cen nejvýznamnější investičních akcí pro další období.
4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis z jednání OV Babina ze dne 1.4.2007 a dále zápis z jednání OV H.Hradiště
ze dne 22.4.2007. Dále informoval o schůzce předsedů OV dne 19.4.2007 v Lomničce. Dále
předloţil aktualizovaný přehled odpovědí jednotlivým osadním výborům. RM bere na vědomí
konání tradiční akce „Pálení čarodějnic“ na Spálené hůře v Babiné dne 30.4.2007.
RM bere zprávy na vědomí.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel předloţil rozhodnutí o změnách v údajích o ZŠ Plasy z důvodů platnosti
Rámcového vzdělávacího programu 79-01-C/01 od 1.9.2007
MěK Plasy – ředitel předloţil upravený rozpočet knihovny na rok 2007 v souvislosti s navýšením o
72 000 Kč na výkon regionálních funkcí.
Starosta podal informaci z porady starostů v Mariánské Týnici o plánované integraci středních škol
(SOŠ Plasy a Gymnázium Plasy) a zároveň oslovil Mgr. Lorenzovou o sdělení bliţších informací.
Mgr. Lorenzová informovala o schůzce ředitelů středních škol se zástupci KÚ PK odbor školství
(Mgr. Červený – radní pro oblast školství).
RM bere informace na vědomí.
6. Investiční akce města
Babina – proběhne koordinační schůzka ve věci zahájení výměny hlavního vodovodního rozvodu a
úpravy MK u kapličky
H.Hradiště – byla provedena výměna části místního vodovodu. Byly vyhodnoceny nabídky na
opravu MK – Hůrka (3 nabídky).
Návrh: Na základě posouzení výběrové komise RM schvaluje vítěznou firmu na rekonstrukci
povrchů MK v H.Hradišti – Hůrka BP stavby Dýšina s tím, ţe bude upřesněn rozsah
stavebních prací a připraven návrh smlouvy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Lomnička – byly vyhodnoceny nabídky na úpravu prostor u obecního domu a výstavbu hřiště
s antukovým povrchem (3 nabídky)
Návrh: Na základě posouzení výběrové komise RM schvaluje vítěznou firmu na výstavbu hřiště
s antukovým povrchem a úpravu prostor u obecního domu v Lomničce s firmou OS Líté
s tím, ţe bude upřesněn rozsah stavebních prací pro rok 2007 a připraven návrh smlouvy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0

-3Nebřeziny – byla provedena oprava vodoměrné šachty a přeloţka telefonního vedení ve středu
obce. Dále A.I.P předloţí návrh nové autobusové zastávky a plakátovací plochy. Po
vyhodnocení návrhů OV Nebřeziny bude předloţeno na jednání RM.
Ţebnice – pokračují práce na rekonstrukci kulturního domu (terasa) a souběţně jednání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkoupení pozemků okolo kulturního domu
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 2 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. Na základě dopisu ze dne 24.4.2007 Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň trvá na svém stanovisku a poţaduje zpětnou úhradu
nájemného.
Návrh: RM schvaluje 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 ve výši 36 954 Kč pouze v případě,
ţe nebude dosaţena dohoda, ţe město výše uvedené pozemky neuţívalo. Dále
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 za cenu 15 397 Kč. Termín splatnosti do 30.4.2007.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Plasy – silnice I/27, most a revitalizace socioekonomické sféry u NKP klášter Plasy. Na základě
veřejného setkání s občany dne 18.4.2007 proběhlo další jednání se zástupci ŘSD Plzeň ve
věci rozdělení nákladů budoucí stavby. Na základě tohoto jednání budou připraveny
podklady pro aktualizaci inventarizace stavby (rozdělení nákladů na výstavbu pro hlavního
investora ŘSD a město Plasy). Dále bude jednáno s příslušným stavebním úřadem (MěÚ
Kralovice, odbor dopravy o konkrétních variantách výstavby (minimální a optimální) z
důvodů bezproblémové kolaudace části stavby realizované městem. Po dokončení
inventarizace stavby bude předloţena faktura k úhradě podílu města na zpracování projektu
pro územní rozhodnutí. Starosta informoval o jednání se zástupci RRA Plzeň o přípravě
ţádostí z moţných dotačních titulů.
- studie řešení křiţovatky I/27 s ul. Lipovou – byl předloţen zápis z jednání dne 16.4.07 za
účasti všech dotčených orgánů (ŘSD Plzeň, NPÚ Plzeň, KÚ PK Plzeň, Policie ČR, MěÚ
Kralovice, ing. arch Tauš). Byly navrţeny 2 varianty řešení (bez autobusových zastávek a
s autobusovými zastávkami). Pro další zpracování byla schválena varianta č. 1 se dvěma
místy pro přecházení s ochrannými ostrůvky šířky 2 m a autobusovými zastávkami.
- multifunkční zařízení, knihovna Plasy a rekonstrukce kina – dne 23.4.07 proběhla další
koordinační schůzka s projektantem A.I.Plzeň ing. arch. Vlčkem a zástupci lékařů z čp. 90
ve věci úprav prostor II. NP pro budoucí ordinace. Dále bude připravena varianta parkoviště
v prostorách bývalé sokolovny (cca 20 míst), v případě nedohody výstavby parkoviště na
pozemku pana J. Kováříka. J.Lavička písemné stanovisko k prodeji nezaslal a ústně ţádost
zamítl.V roce 2007 bude dokončen projekt pro územní rozhodnutí a
v roce 2008 projekt pro stavební povolení (cca 400 tis. Kč). Realizační projekt bude zahrnut
do výběrového řízení na realizaci celé stavby. Bude provedena vizualizace úprav vchodu do
budovy kina od silnice I/27.
Tajemník předloţil návrh smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou A.I.P Plzeň Brojova
16 na vypracování projektové dokumentace a zajištění inţenýrské činnosti pro stavbu:

-4„Multifunkční zařízení, knihovna, rekonstrukce kina“.
Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou A.I.P Plzeň
Brojova 16 na vypracování projektové dokumentace a zajištění inţenýrské činnosti
pro stavbu:„Multifunkční zařízení, knihovna, rekonstrukce kina“ za cenu 321 950 Kč
s předpokládaným vydáním územního rozhodnutí do 30.9.2007.
Hlasování: pro: 3
proti: 0
zdrţel se: 2 (Gross,Lorenzová)
- chodník ul. Babinská – firma BP stavby Dýšina zahájí stavbu 9.5.2007
- ul. Ke Štěpnici – byla dokončena oprava povrchu
Stavební technička předloţila nabídku ing. Baxi, Plzeň na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení průtahu obcí H.Hradiště za cenu 123 700 Kč
Návrh: RM neschvaluje předloţenou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí akce „Průtah obcí H.Hradiště“ (komunikace a chodníky) s tím, ţe
bude jednáno o podstatném sníţení ceny – do 60 tis. Kč V případě nedohody bude
vypsáno výběrové řízení.
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
7. Dotační politika města
Na základě jednání finančního výboru a dále schůzky s členem Parlamentu ing. V. Grünerem
(ČSSD) RM doporučuje ZM podání ţádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR na akci výstavba „Multifunkční zařízení, knihovna, rekonstrukce kina“ a dále podání ţádosti o dotaci na Ministerstvo
financí ČR na akci „Přírodní plocha pro koupání u rybníka Plasy“. Jako podklad pro podání ţádosti
bude zpracován návrh řešení a odhad nákladů na realizaci.
RM bere zprávu na vědomí.
8. Dodatek ke smlouvě č. 1/2007
Návrh: RM schvaluje dodatek č. 1/2007 ke smlouvě mandátní č. 1/1996 ze dne 25.4.1996 o
podmínkách výkonu funkce OLH uzavřenou mezi Městem Plasy a ing. Milanem Pořádkem,
Plasy s platností od 1.1.2007 kdy se mění výše čtvrtletní odměny na 19 215 Kč (50%
vyhláškové ceny)
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
9. Dohoda o údrţbě aplikačního programu
Tajemník předloţil návrh dohody na provoz programu na zpracování bytové agendy
Návrh: RM schvaluje návrh dohody o údrţbě aplikačního programu na programové vybavení
„bytová agenda“ dle licenční smlouvy B 4/94 uzavřenou mezi Městem Plasy a ing. Janem
Hrubým, Prokopova 15, Plzeň za cenu 600 Kč měsíčně s platností od 1.5.2007 do 30.4.2008
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
10. Smlouva o výpůjčce pozemku
Stavební technička předloţila návrh smlouvy za účelem realizace opravy mostu přes řeku Střelu
v obci Nebřeziny firmou SÚS Kralovice.
Návrh: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku mezi Městem Plasy a SÚS Kralovice na
dočasný zábor p.č. 353/1 – 5 m2, 354/2 – 50 m2 a 389/2 – 30 m2 vše v k.ú. Nebřeziny.
Pozemky budou poskytnuty bezplatně od podpisu smlouvy do kolaudace mostu
ev.č. 231 11-2
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0

-511. Ohlášení akcí
a) RM schvaluje konání dětského tábora Liga lesní moudrosti Tuchlovice na louce u řeky Střely
v k.ú. Horní Hradiště (severní tunel) v době od 14.7. – 31.7.2007 s tím, ţe bude provedena
pravidelná údrţba louky (sekání) a po ukončení tábora pozemek uveden do původního stavu
(demontáţ staveb a odvoz odpadu). RM bere na vědomí provedené terénní úpravy louky.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
b) RM schvaluje konání dětského tábora PO Šlápota Plzeň na louce u Lomanského potoka
v Lomničce v době od 14.7. do 27.7.2007. Tábor se koná na vlastním pozemku za účasti cca 50
osob.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
12. Přidělení bytu v DPS Plasy
Vedoucí pečovatelské sluţby předloţila návrh na obsazení uvolněného bytu v DPS Plasy.
Návrh: RM schvaluje přidělení bytu č. 304 v DPS Plasy panu Josefu Doubkovi, Plasy 489 s tím, ţe
nájemní smlouva bude uzavřena od 1.5.2007
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
13. Ţádost o odkoupení pozemku
a) Manţelé Loukotovi, Plzeň, Hrádecká 3 ţádají o odkoupení p.č. 451/14 v k.ú. Plasy (zahrada) za
účelem rozšíření zahrady. Jedná se o pozemek v chatové oblasti „Špitál“. Pozemek je vhodný pro
výstavbu chaty. RM doporučuje prodej za cenu 140 Kč/m2. Bude předloţeno jednání ZM.
b) Nabídka pozemku k odkoupení městem
Pan Jaromír Kovářík, Plasy 433 nabízí na základě jednání o výstavbě multifunkčního zařízení,
knihovna Plasy p.č. 183/6 v k.ú. Plasy o výměře 522 m2 za cenu 500 Kč/m2. Ve zpracované studii je
pozemek navrţen k vybudování parkovacích ploch a umístění novinového stánku. RM navrhuje
jednat o sníţení ceny (maximální cena pro odkoupení do 200 Kč/m2) a zpracování náhradní varianty
parkovacích ploch na pozemcích města. Bude předloţeno jednání ZM.
14. Ţádosti o úpravy bytových prostor
a) Manţelé Kubíčkovi, Plasy 490 ţádají o výměnu soc. zařízení a obkladů.Tato oprava byla
přislíbena při výměně bytů.
Návrh: RM schvaluje výměnu soc. zařízení včetně podlahy a obkladů v bytě č. 4 v čp. 490
(manţelé Kubíčkovi)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
b) Pan Jiří Němec, Plasy 490 ţádá o moţnost postupné výměny oken a vstupních dveří v čp. 490.
Výměnu proveden a vlastní náklady.
Návrh: RM schvaluje postupnou výměnu oken a vstupních dveří (plast) v bytě č. 3 čp. 490 v Plasích
(Jiří Němec) s tím, ţe výměna bude provedena na vlastní náklady a za podmínek
schválených stavební techničkou města a stavebního úřadu Plasy
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
c) G. Werkmannová, Plasy 447 ţádá zpětně o úhradu připevnění a zazdění vany za cenu 3 200 Kč.
Návrh: Bude projednáno na příštím jednání RM

-615. SDH Plasy – ţádost o finanční příspěvek
Návrh: RM schvaluje fin. příspěvek 1498 Kč SDH Plasy na úhradu odběru elektrické energie pro
vytápění nebytových prostor uţívaných v bývalé sodovkárně (vlastník Jednota Plasy)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
16. Různé
a) RM bere na vědomí investiční záměr firmy Vekra okna předloţený jednatelem společnosti
Petrem Fulínem. Jedná se o vyuţití prostor bývalé vojenské základny Hadačka. Bude předloţeno na
jednání ZM.
b) Nabídka – radar na signalizaci rychlosti
RM bere na vědomí nabídku ing. P.Chábery, Strakonice na vyuţití výchovně preventivního radaru,
který signalizuje aktuální rychlost řidičů a dále statistického radaru bez displeje na komplexní
rozbor průjezdnosti vozidel po komunikaci.
c) Hand for help – informace o činnosti
Obecně prospěšná společnost z Liberce nabízí pomoc v případě mimořádných událostí zejména
činnost psovodů. RM bere nabídku na vědomí.
d) Nájemní smlouva – ţádost o změnu
Návrh: RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy na byt v čp. 291 v Plasích mezi Městem Plasy a paní
Růţenou Vopatovou tak, ţe z nájemní smlouvy budou s platností od 1.5.2007 vypuštěny
sklepní prostory.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

e) Nabídka – firma Obce.info Ostrava nabízí k odkoupení kompletní seznam obcí ČR za cenu
840 Kč.
Návrh: RM souhlasí se zařazením údajů o městě do almanachu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
f) Diskuse
Mgr. Lorenzová – informovala o uspořádání ekologického dne 30.4.2007 Gymnáziem Plasy a
poţádala o spolupráci při odvozu sebraného odpadu. Upozornila na včasnost
odesílání odpovědí po jednání rady
- školní zahrada – byl předloţen návrh na pokračování projektu. Starosta
navrhuje společný postup ředitelů ZŠ, MŠ a gymnázia s moţností podání
ţádosti o dotaci
K. Mařík - informoval o nutnosti likvidace některých vraků na území města. Starosta informoval,
ţe komise ŢP upozorní na příslušné vraky zpracovaným letákem a následně bude
postupováno podle odst. 3 § 135 Občanského zákoníku (odloţená věc)
Ing. Gross – upozornil na nutnost zamezení vzniku černých skládek, zejména v přidruţených obcích
Ověřovatel zápisu: Ing. Václav Gross
Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 8. jednání Rady města konané 25.4.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 155-07:
- zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí
- činnost příspěvkových organizací města
- zaslání oznámení o registraci Občanského sdruţení města Plas dotčeným orgánům tj. Stavební
úřad Plasy a Komise ŢP při MěÚ Plasy
- stanovisko ŘSD Plzeň a Policie ČR – DI Plzeň k dalším rozeslaným dotazů Občanského
sdruţení města Plasy k plánované výstavbě mostu a kruhové křiţovatky v rámci revitalizace
socioekonomické sféry u NKP klášter Plasy ( bude předloţeno na jednání ZM)
- odpověď na petici podanou petičním výborem proti výstavbě kruhové křiţovatky a pozvánka na
veřejné jednání dne 18.4.2007 v kině a jednání k vyřešení problematiky křiţovatky pod školou
dne 16.4.2007
- informaci z porady starostů v Mariánské Týnici o plánované integraci středních škol (SOŠ Plasy
a Gymnázium Plasy) a zároveň sdělení Mgr. Lorenzové o schůzce ředitelů středních škol se
zástupci KÚ PK odbor školství (Mgr. Červený – radní pro oblast školství).
- průběh a příprava investičních akcí v Plasích:
silnice I/27, most a revitalizace socioekonomické sféry u NKP klášter Plasy. Na základě
veřejného setkání s občany dne 18.4.2007 proběhlo další jednání se zástupci ŘSD Plzeň ve
věci rozdělení nákladů budoucí stavby. Na základě tohoto jednání budou připraveny
podklady pro aktualizaci inventarizace stavby (rozdělení nákladů na výstavbu pro hlavního
investora ŘSD a město Plasy). Dále bude jednáno s příslušným stavebním úřadem (MěÚ
Kralovice, odbor dopravy o konkrétních variantách výstavby (minimální a optimální) z
důvodů bezproblémové kolaudace části stavby realizované městem. Po dokončení
inventarizace stavby bude předloţena faktura k úhradě podílu města na zpracování projektu
pro územní rozhodnutí. Starosta informoval o jednání se zástupci RRA Plzeň o přípravě
ţádostí z moţných dotačních titulů.
- studie řešení křiţovatky I/27 s ul. Lipovou – byl předloţen zápis z jednání dne 16.4.07 za
účasti všech dotčených orgánů (ŘSD Plzeň, NPÚ Plzeň, KÚ PK Plzeň, Policie ČR, MěÚ
Kralovice, ing. arch Tauš). Byly navrţeny 2 varianty řešení (bez autobusových zastávek a
s autobusovými zastávkami). Pro další zpracování byla schválena varianta č. 1 se dvěma
místy pro přecházení s ochrannými ostrůvky šířky 2 m a autobusovými zastávkami.
- multifunkční zařízení, knihovna Plasy a rekonstrukce kina – dne 23.4.07 proběhla další
koordinační schůzka s projektantem A.I.Plzeň ing. arch. Vlčkem a zástupci lékařů z čp. 90
ve věci úprav prostor II. NP pro budoucí ordinace. Dále bude připravena varianta parkoviště
v prostorách bývalé sokolovny (cca 20 míst), v případě nedohody výstavby parkoviště na
pozemku pana J. Kováříka. V roce 2007 bude dokončen projekt pro územní rozhodnutí a
v roce 2008 projekt pro stavební povolení (cca 400 tis. Kč). Realizační projekt bude zahrnut
do výběrového řízení na realizaci celé stavby. Bude provedena vizualizace úprav vchodu do
budovy kina od silnice I/27.
- chodník ul. Babinská – firma BP Stavby Dýšina zahájí stavbu 9.5.2007
- ul. Ke Štěpnici – byla dokončena oprava povrchu
- dotační politiku města – doporučení ZM podat ţádosti o dotace na Min. financí ČR na akce
„Výstavba multifunkčního zařízení, knihovna, rekonstrukce kina“ a dále „Přírodní plocha pro
koupání u rybníka Plasy“

-2- investiční záměr firmy Vekra okna předloţený jednatelem společnosti Petrem Fulínem
- nabídku Ing. P. Chábery, Strakonice na vyuţití výchovně preventivního radaru (signalizace
rychlosti)
- nabídku Hand for help o.p.s. pomoc v případě mimořádných událostí (činnost psovodů)
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 156-07: - bod č. 247 zápisu komise ŢP ze dne 3.4.2007 ve věci výsadby 10 ks dřevin
Gymnáziem Plasy za areálem Velká louka v rámci projektu KÚPK „Miliarda stromů
pro zemi“.
usn.č. 157-07: - Na základě posouzení výběrové komise RM schvaluje vítěznou firmu na výstavbu
hřiště s antukovým povrchem a úpravu prostor u obecního domu v Lomničce
s firmou OS Líté s tím, ţe bude upřesněn rozsah stavebních prací pro rok 2007 a
připraven návrh smlouvy
usn.č. 158-07: - 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 za období od 1.3.2005 do 28.2.2007 ve výši 36 954 Kč pouze
v případě, ţe nebude dosaţena dohoda, ţe město výše uvedené pozemky neuţívalo.
Dále 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 za cenu 15 397 Kč. Termín splatnosti do
30.4.2007. Smlouvy budou uzavřeny mezi Městem Plasy a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň, Radobyčická 14.
usn.č. 159-07: - uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou A.I.P Plzeň Brojova 16 na
vypracování projektové dokumentace a zajištění inţenýrské činnosti pro stavbu:
„Multifunkční zařízení, knihovna, rekonstrukce kina“ za cenu 321 950 Kč
s předpokládaným vydáním územního rozhodnutí do 30.9.2007
usn.č. 160-07: - dodatek č. 1/2007 ke smlouvě mandátní č. 1/1996 ze dne 25.4.1996 o podmínkách
výkonu funkce OLH uzavřenou mezi Městem Plasy a ing. Milanem Pořádkem,
Plasy s platností od 1.1.2007 kdy se mění výše čtvrtlet. odměny na 19 215 Kč (50%
vyhláškové ceny)
usn.č. 161-07: - návrh dohody o údrţbě aplikačního programu na programové vybavení „bytová
agenda“ dle licenční smlouvy B 4/94 uzavřenou mezi Městem Plasy a ing. Janem
Hrubým,Prokopova 15,Plzeň za cenu 600 Kč/měs.s platností od 1.5.07 do 30.4.08
usn.č. 162-07: - smlouvu o výpůjčce pozemku mezi Městem Plasy a SÚS Kralovice na dočasný
zábor p.č. 353/1 – 5 m2, 354/2 – 50 m2 a 389/2 – 30 m2 vše v k.ú. Nebřeziny.
Pozemky budou poskytnuty bezplatně od podpisu smlouvy do kolaudace mostu
ev.č. 231 11-2
usn.č. 163-07: - konání dětského tábora Liga lesní moudrosti Tuchlovice na louce u řeky Střely
v k.ú. Horní Hradiště (severní tunel) v době od 14.7. – 31.7.2007 s tím, ţe bude
provedena pravidelná údrţba louky (sekání) a po ukončení tábora pozemek uveden
do původního stavu (demontáţ staveb a odvoz odpadu). RM bere na vědomí
provedené terénní úpravy louky

-3usn.č. 164-07: - konání dětského tábora PO Šlápota Plzeň na louce u Lomanského potoka
v Lomničce v době od 14.7. do 27.7.2007. Tábor se koná na vlastním pozemku za
účasti cca 50 osob.
usn.č. 165-07: - přidělení bytu č. 304 v DPS Plasy panu Josefu Doubkovi, Plasy 489 s tím, ţe
nájemní smlouva bude uzavřena od 1.5.2007
usn.č. 166-07: - výměnu soc. zařízení včetně podlahy a obkladů v bytě č. 4 v čp. 490 (manţelé
Kubíčkovi)
usn.č. 167-07: - postupnou výměnu oken a vstupních dveří (plast) v bytě č. 3 čp. 490 v Plasích
(Jiří Němec) s tím, ţe výměna bude provedena na vlastní náklady a za podmínek
schválených stavební techničkou města a stavebního úřadu Plasy
usn.č. 168-07: - fin. příspěvek 1498 Kč SDH Plasy na úhradu odběru elektrické energie pro vytápění
nebytových prostor uţívaných v bývalé sodovkárně (vlastník Jednota Plasy)
usn.č. 169-07: - úpravu nájemní smlouvy na byt v čp. 291 v Plasích mezi Městem Plasy a paní
Růţenou Vopatovou tak, ţe z nájemní smlouvy budou s platností od 1.5.2007
vypuštěny sklepní prostory.
usn.č. 170-07: - souhlasí se zařazením údajů o městě do almanachu vydávaném Ostravskou firmou
Obec.info
Rada neschvaluje
usn.č. 171-07: - předloţenou nabídku Ing. Baxi, Plzeň na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí akce „Průtah obcí H.Hradiště“ (komunikace a chodníky) s tím,
ţe bude jednáno o podstatném sníţení ceny – do 60 tis. Kč V případě nedohody
bude vypsáno výběrové řízení
Rada předkládá ZM
- Manţelé Loukotovi, Plzeň, Hrádecká 3 - ţádost o odkoupení p.č. 451/14 v k.ú. Plasy (zahrada)
- Pan Jaromír Kovářík, Plasy 433 nabízí na základě jednání o výstavbě multifunkčního zařízení,
knihovna Plasy p.č. 183/6 v k.ú. Plasy o výměře 522 m2

Vyhotoveno: 26.4.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

