Zápis
z 10. jednání Rady města konané 20.6.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Lorenzová
Hlasování: pro: 5
proti: 0

Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení a kontrola usnesení
Jednání RM zahájil starosta a provedl kontrolu usnesení – průběţně plněno
2. Zprávy starosty
V úvodu jednání zdůvodnil pan D. Pochobradský důvody podání ţádosti o konání veřejné hudební
produkce dne 29.6.2007 v areálu TJ Sokol Plasy. Vystoupení skupiny Repelent by zakončovalo
přátelské utkání mezi TJ Sokol Plasy a HC Lasselsberger Plzeň. Výbor TJ Sokol Plasy dodal
písemné stanovisko, které nedoporučuje konání této akce.
Návrh: RM neschvaluje konání veřejné hudební produkce dne 29.6.2007 v areálu TJ Sokol Plasy.
Hlasování: pro: 3

proti: 0

zdrţel se: 2 /Gross,Šiml/

- vyhlášení krajské soutěţe obcí a měst PK – II. ročník „My uţ třídit umíme“
- KÚ PK – konzultační den k vedení přestupkového řízení 15.6.2007
- oznámení pro veřejnost: veřejné projednání „Návrhu Koncepce dopravy Plzeňského
kraje včetně vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí“ dne 27.6.2007 na KÚ PK
- ţádost občanského sdruţení Děti země – Plzeň jako dotčeného orgánu při projednávání záleţitostí,
které se dotýkají zřizování, úprav nebo rušení obor pro chov zvěře v oblasti působnosti stavebního
úřadu Plasy
- konání VI. ročníku Tuning, Styling a Hi-fi srazu Plasy-letiště dne 16.6.2007
- klášter Plasy – zařazení „rekonstrukce a funkční propojení budovy prelatury a areálu
hospodářského dvora komplexu kláštera v Plasích“ do projektu financování IOP v letech 20072011
- dopis starosty s připomínkami k regulativům v krajinné památkové zóně Plasko na NPÚ Praha a
Plzeň, KÚ PK-odb. kultury a MěÚ Kralovice
- Policie ČR – vyrozumění o odloţení případu poškození nástěnné mapy u pošty v Plasích
- spolupráce města při upozorňování zejména starších občanů na nárůst krádeţí v
domácnostech
- KHS – jednání o překročení limitů hlučnosti při koncertu skupiny Brutus v areálu Velká louka
Plasy dne 26.5.2007 z podnětu velitele Policie ČR OO Kaznějov M. Rybáka. Pořadatelem akce byl
TJ Sokol Plasy . RM ukládá poţádat o stanovisko okresní a krajské orgány Policie ČR o
stanovisko ve věci limitů hlučnosti a měření hlučnosti při pořádání kulturních akcí ve městě a
obvodu OOP Kaznějov
- Vak PS – jednání valné hromady – zvýšení počtu akcií pro město
- další rozvoj vodovod. a kanal. sítí ve městě a obcích
- Zastupitelstvo kraje – informace starosty o jednání /bezúplatný převod pozemků v k.ú. Babina,
dotace aj./

-2- SMOPK – nárůst počtu obcí ve sdruţení /další posílení pozice/
- Mikroregion Dolní Střela – slavnostní předání štafety budování cyklostezek budování hypostezek
- DOS I/27 – pokračování jednání o obchvatech měst a obcí
3. Výbory a komise
Byl předloţen zápis z jednání komise IKRŠK dne 12.6.2007. Mezi hlavní body patřilo stanovisko
k ţádostem o finanční příspěvky na akce v roce 2007, organizace poutě a pravidla pro stanovování
kritérií při vyhlašování osobnosti roku, edice Tilia Plassensis.
Návrh: RM schvaluje finanční příspěvky na rok 2007 takto: Kynologický klub Plasy, ochranný
rukáv figuranta – 2 000 Kč, ČRS Plasy , letní tábor dětí – 5 000 Kč, Adam Viktora Plzeň,
Český varhanní festival – 0 Kč, ČRS Kralovice, soutěţ Zlatá udice – 0 Kč, Fotoklub Plasy,
výstava fotografií J. Štreita – 5 000 Kč, klášter Plasy, divadlo Bolka Polívky – 3 500 Kč
(vratný příspěvek), Plaská lilie, pouť 2007 u kláštera – do 50 000 Kč /vyplatit proti
předloţenému vyúčtování/, P. Blaţek, Štichovice- národní výstava poníků-bezplatný
pronájem areálu a osvobození od poplatku ze vstupného. Na základě fin. příspěvku KÚ PK
ve výši 20 000 Kč bude realizován další díl edice Tilia Plasssensis s tím, ţe o tématu bude
rozhodnuto dodatečně. Navýšení příspěvku bude finančně pokryto příjmem z atrakcí a
stánkového prodeje v rámci poutě 2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Dále byla podána informace o postupné likvidaci černých skládek, vraků a ostatního nepořádku
sepsaného komisí ŢP.
4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis ze schůze OV Nebřeziny ze dne 30.5.2007 a OV Babina ze dne 3.6.2007.
RM bere na vědomí připomínky ze zápisů a ukládá zpracovat odpovědi.
Jednotlivým SDH byl předán návrh detailního hlášení v případě zásahu, který se zasílá na HZS PK.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – předseda školské rady předloţil zápis ze 6. jednání dne 14.5.2007. Hlavním bodem byl
průběh rekonstrukce školní jídelny, vyuţití příspěvku na rekonstrukce kabinetů a
inspekční zpráva se zaměřením počítačové techniky v hodinách výuky. Školská rada
navrhla podání ţádosti zřizovateli na doplnění chybějícího vybavení (bylo předloţeno na
jednání ZM).
MŠ Plasy – z důvodů nutného odstavení provozu školní jídelny od 22.6. 2007 bylo nutné zabezpečit
dovoz obědů do MŠ ve spolupráci se ZŠ a pečovatelskou sluţbou. Obědy budou
dováţeny z Horní Břízy.
ZUŠ Plasy –ředitel předloţil vyúčtování k 31.3.2007
MěK Plasy –ředitel předloţil přehled činnosti veřejných knihoven PK v roce 2006 se zaměřením na
MěK Plasy. Ve většině ukazatelů se knihovna pohybuje na předních příčkách v rámci
kraje.
Dále byla vyhodnocena činnost ředitelů PO města za 1. pololetí 2007 a navrţeny odměny.
Návrh: RM schvaluje vyplacení odměn za 1. pol. 2007 ředitelům příspěvkových organizací města –
viz. příloha zápisu
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 1 (Lorenzová)

-36. Investiční akce města
Babina – Vodárna Plzeň předloţila nabídku na realizaci výměny části vodovodu včetně zemních
prací. Tato nabídka je výhodnější neţ nabídka firmy, která bude provádět opravy povrchů
u kapličky. Práce na výměně vodovodního řádu budou zahájeny 9.7.2007 včetně postupné
výměny přípojek k jednotlivým nemovitostem. Po dokončení přípojek bude provedena
oprava povrchů podle dohody se zástupci OV Babina tzn. nájezdy ke kapličce budou
provedeny podle projektu a ostatní plocha s minimem obrubníků tak, aby proběhla
kolaudace bez závad.
H.Hradiště – rekonstrukce komunikace Hůrka bude zahájena cca v měsíci srpnu a bude
financována ze schváleného úvěru 4 mil. Kč.
Lomnička – byla dokončena rekonstrukce kapličky. Práce na výstavbě hřiště budou zahájeny po
pouti v Lomničce v rozsahu zbývajících finančních prostředků (cca 700 tis. Kč).
Nebřeziny – probíhá výroba autobusových čekáren, plakátovací plochy a skříňky. Dále probíhá
příprava opravy části komunikace ke Kaznějovskému potoku (nabídka)
Ţebnice – byla dosaţena dohoda s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň na
pronájmu a dalším odkoupení parcel pod budovou a v okolí KD. Práce na terase u KD a
podkladu pro dětské hřiště budou zahájeny po traktoriádě v rámci schválených fin.
prostředků.
Plasy – probíhá výstavba chodníku v ul. Babinská s tím, ţe v rámci akce bude provedeno
vyasfaltování plochy přechodu ul. Potoční k uličce ke hřbitovu.
- probíhá přístavba školní jídelny včetně pravidelných kontrolních dnů s tím, ţe provoz
jídelny bude ukončen 22.6.2007
7. Dotační politika města
Tajemník předloţil doplněnou tabulku podaných a schválených ţádostí o dotace na rok 2007 a
2008. Nejvýznamnější poloţkou je přidělení dotace 20 160 000 Kč na výstavbu bytových domů 4x
8 v Plasích pod školou. Dále byla přidělena dotace 3 850 000 Kč na rekonstrukci bytů v bývalé
škole v Ţebnici – vzhledem k tomu, ţe není ţádný zájemce o bydlení a městu byly přiděleny další
dotace, nebude pravděpodobně vyuţita. RM bere informaci na vědomí.
8. Bytové hospodářství
a) Nájemné od 1.1.2008 – na základě zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu je nutné připravit některé kroky. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejní do
1.7.2007 základní ceny a cílové částky nájemného pro velikostní skupiny obcí. Na základě tohoto
sdělení připraví obec návrhy vlastní výše nájemného od 1.1.2008. Do 30.9.2007 je povinnost města
doručit prokazatelně nájemcům návrhy na toto zvýšení. RM bere informaci na vědomí.
Návrh: RM schvaluje maximální zvýšení nájemného od 1.1.2008, které bude vypočtené na základě
základní ceny a částky vypočtené podle velikostní kategorie města. RM ukládá prokazatelně
doručit nájemcům návrhy na toto zvýšení do 30.9.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

-4b) R. Vopatová, čp. 291 – ţádá o opravu topení (výměna radiátorů). Radiátory jsou staré více
jak 25 let a v důsledku koroze vykazují mnoho netěsností. J. Klika jako správce bytů doporučuje
výměnu před začátkem nové topné sezóny.
Návrh: RM schvaluje výměnu radiátorů v bytě paní R. Vopatové v čp. 291 v Plasích do zahájení
topné sezony.
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se:0

c) Dluţníci na nájemném – určeným dluţníkům na nájemném byly rozeslány dopisy
s upozorněním na moţnost zahájení vystěhování z bytu z důvodů neplacení nájemného.
d) Stanovení nájemného v domech čp. 413 a 414 v Plasích – z důvodu bezúplatného převodu od
VUSS Plzeň je nutné stanovit výši nájemného.
Návrh: RM schvaluje nájemné v domě čp. 413 a 414 v Plasích, které jsou ve vlastnictví města ve
výši 18,47 Kč/m2 s platností od 1.7.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

M. Šalda, čp. 115 – v bytě čp. 115 probíhají od počátku přidělení bytu rekonstrukce (sprchový
kout), které neumoţňovaly uţívání bytu.
Návrh: RM schvaluje osvobození od placení nájemného pro M. Šaldu, Plasy 115 za měsíc únor a
březen 2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

9. TJ Sokol Plasy – žádost o zapůjčení ekologického WC
TJ Sokol Plasy poţádal o umístění mobilního ekologického WC u kiosku na nádraţí v Plasích.
Jedná s o přechodné řešení pro zabezpečení podmínek KHS.
Návrh: RM schvaluje bezplatné umístění mobilního ekologického WC u kiosku na nádraţí
v Plasích s tím, ţe v případě potřeby bude pouţit pro potřeby města. TJ Sokol uhradí náplň
a zodpovídá za poškození či ztrátu WC. Umístění se schvaluje do 31.12.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

10. KÚ PK – rozhodnutí o kácení
Dne 19.4.2007 oznámil KÚ PK odbor kultury a památkové péče městu zahájení řízení ve věci
pokácení třech kusů vzrostlých stromů umístěných u šítu objektu hospodářského dvora na p.č. 24/1
v k.ú. Plasy. Důvodem zahájení řízení bylo nepředloţení „ţádosti o vydání závazného stanoviska
pro obnovu NKP“. Město zpracovalo a odeslalo veškeré podklady pro rozhodnutí ve věci kácení
stromů v areálu kláštera. Před kácením bylo provedeno šetření za účasti komise ŢP, zástupkyně
NPÚ Praha, NPÚ Plzeň, města a kastelána. Všichni zúčastnění odsouhlasili počet a druhy stromů ke
kácení s tím, ţe zásahy přispějí ke zlepšení okolí NKP. Výsledkem řízení je rozhodnutí o udělení
pokuty ve výši 5 000 Kč a 1 000 Kč za správní řízení. RM bere zprávu na vědomí s tím, ţe na účet
KÚ PK bude převedena částka 6 000 Kč.

-511. Návrh zadání studie – krajinný plán povodí Střely
Starosta informoval o jednání svolaného k záměru vytvoření krajinného generelu v území povodní
řeky Střely ze dne 22.5.2007. Bylo dohodnuto, ţe zadavatelem projektu bude Min. ŢP, odbor
ekologie lidských sídel a člověka s tím, ţe do konce června 2007 bude zpracován návrh zadání
projektu. Termín odevzdání finální verze výstupu se zapracovanými připomínkami je plánován na
listopad 2008. Finanční vstup města do projektu není předpokládán. RM bere informaci na vědomí.
12. a) Občanské sdružení Jakub Větší – podklady pro jednání
OSJV zastoupené panem L. Urbanem na základě jednání valné hromady dne 11.5.2007 zaslalo
městu podklady pro jednání za účelem zajištění nápravy v těchto záleţitostech:
1. Náprava údajné masivní likvidace zdravých stromů v obci Žebnice a návrh na výsadbu ve
spolupráci města a OSVJ (fin. a pracovní) – podáno v roce 2005
Veškeré úpravy zeleně (kácení či výsadba) probíhá na základě doporučení a schválení komise ŢP a
RM. O úpravách v obci Ţebnice jednala 16.4.2003 (kaštany u hřbitova, alej), 6.12.2004 (lípa u
pomníku a na křiţovatce), 23.2.2005 (výsadba – alej, podél hřbitovní zdi), 14.3.2006 (úpravy zeleně
na pozemcích města). V zimních měsících roku 2006 došlo ke společnému jednání komise ŢP a OS
Jakub Větší. Závěry jednání komise ŢP a rozhodnutí RM jsou přenášeny na vedoucího TS, který
zabezpečuje postupnou realizaci schválených rozhodnutí. RM nesdílí názor, ţe dochází
k neutěšenému stavu na úseku zeleně v obci Ţebnice. V případě potřeby spolupráce budou zástupci
OS osloveni. O veškeré činnosti na úseku zeleně je informován osadní výbor Ţebnice.
2. Žádost o materiální výpomoc – dřevo na opravu krovu presbytáře – podáno v roce 2005
Ţádost byla projednána na jednání RM 25.5.2005 s tím, ţe nebylo schváleno poskytnutí řeziva na
krov sakristie ani na zhotovení repliky kovaného kříţe v ceně cca 18 000 Kč. Přenesením těchto
informací byl v této době pověřen místostarosta L. Urban, který zodpovídal za komunikaci se
zástupci obcí (OV či organizace). Dále je členem OS Jakub Větší a RM předpokládala přenesení
rozhodnutí zástupcům sdruţení.
3. Žádost o provádění údržby hřbitova
RM pověřuje starostu projednat záleţitost údrţby hřbitova a uzavřené nájemní smlouvy přímo se
zástupcem Římskokatolické farnosti Plasy.
4. Připomínky k územnímu plánu města
Schvalování územního plánu města neustále probíhá s tím, ţe předpokládané ukončení
schvalovacího procesu je listopad 2007.
5. Žádost o fin. příspěvek na rok 2007
O přidělení fin. prostředků jednotlivým ţadatelům bylo rozhodnuto na jednání RM dne 14.3.2007.
O rozhodnutí RM budou zástupci OS Jakub Větší dodatečně písemně informovány a bude
připravena dohoda o přidělení fin. prostředků.
6. Žádost o nápravu VO v obci Žebnice
V celé záleţitosti rozmístění VO v obci proběhlo několik jednání a bylo zasláno několik dopisů na
které souhrnně odpovídal starosta i tajemník MěÚ.Odpovědi byly odeslány na adresu J. Urbana,
Ţebnice 36 s tím, ţe jako předseda OS Jakub Větší bude o odpovědi informovat členy sdruţení.
Zástupce Římskokatolické farnosti Plasy se jednání zúčastnil osobně nebo byl informován starostou
o závěrech jednání.
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b) Ministerstvo vnitra – žádost o zaslání podkladů
Město obdrţelo ţádost Ministerstva vnitra ČR o zaslání podkladů v rámci šetření, které poukazuje
na údajné nevyřízení těchto podání:
1. Ţádost o nápravu ve veřejném osvětlení v obci Ţebnice ze dne 11.2.2007 adresovaná
starostovi a Radě města Plasy a podaná třemi subjekty (OS Jakub Větší, Římskokatolická
farnost Plasy, rodina Urbanova, Ţebnice 36)
2. Ţádost manţelů Urbanových, Ţebnice 36 o vysvětlení a zjednání nápravy ve věci vítání nově
narozených občánků ze dne 23.2.2007
Návrh: RM ukládá odeslat veškeré dostupné podklady k výše uvedené ţádosti do 25.6.2007 na
Ministerstvo vnitra ČR k posouzení.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

13. MAS Střela – příprava zahájení činnosti
Předseda OS Střela pan F. Janko informoval o průběhu zakládání místní akční skupiny na území
měst s pověřenou působností Kralovice a Plasy a návrhu dalšího postupu při přípravě čerpání fin.
prostředků (program Leader). RM podporuje vznik MAS Střela a v případě oslovení i vstup města
do tohoto sdruţení. RM bere zprávu na vědomí.
14. Pouť 2007 – organizace
Organizace vychází ze systému prováděného v předchozích letech tzn. jsou uzavírány smlouvy
s provozovateli atrakcí a poplatky ze stánku vybírány v době poutě. Dále je podaná ţádost o
vyjádření Policie ČR – DI a MěÚ Kralovice, odb. dopravy.
Návrh: RM schvaluje uzavření smluv na základě platné vyhlášky o poplatcích s těmito
provozovateli atrakcí:
Zdeněk Holzknecht – Lunapark Eden, Pod sady 22, 143 00 Praha
Václav Cibulka – LUNA-PARKY, Martinská 1, 301 35 Plzeň
Josef Zahradník, Ţlutická 40, 323 32 Plzeň
Václav Görlich, Na Roudné 39, 301 65 Plzeň
Jan Paldus, Prostřední 11, Plzeň – Nová Hospoda
Václav Bradáč, Pod Sady 22/160, 143 00 Praha 4
Ladislav Strohschneider, Podélná 20, 317 00 Plzeň
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

15. Různé
a) Ryplička – kanalizace
Na základě poţadavku některých občanů z ul. K Letišti (Ryplička) je nutné vyřešit moţnost
napojení DČOV na stávající dešťovou kanalizaci (kanalizace je napojena na ČOV a občané platí
stočné provozovateli – Vodárna Plzeň). Stavební technička navrhuje zpracování kanalizačního řádu
pro tuto čtvrť coţ umoţní napojení domácích ČOV do kanalizace.
Návrh: RM schvaluje zpracování kanalizačního řádu pro ul. K Letišti a K Panholci za účelem
moţnosti napojení DČOV do dešťové kanalizace (po úpravě – vyčištění septiků je moţné
napojení přepadu)
Hlasování: pro:5

proti:0

zdrţel se:0

-7b) E. Sebránková – úprava pracovní náplně
Vzhledem k tomu, ţe končí projekt BAK KÚ PK k 30.6.2007 bude upravena pracovní náplň paní
Evy Sebránkové tak, ţe část pracovního úvazku bude tvořit vyhledávání, evidence a spolupráce při
přípravě vhodných dotačních titulů pro město. RM bere zprávu na vědomí. RM ukládá provedení
celkové aktualizace webových stránek města do 31.8.2007.
c) Rozbory – odpadní voda – obce
Byly předloţeny rozbory vody z vodovodu Horní Hradiště (překročena hodnota dusičnanů a ţeleza),
Nebřeziny, studna u čp. 61 (překročena hodnota ţeleza a koliformních baktérií) a Plasy, studna pro
bytovku čp. 347 (překročena hodnota dusičnanů). Uţivatelé vody budou s rozbory seznámeni.
Dále byly provedeny rozbory na výustích v Babiné, H.Hradišti, Nebřezinech a Ţebnici na základě
zpracovaných kanalizačních řádů. Všechny hodnoty jsou pod stanovenými limity vypouštění
odpadních vod. RM bere zprávu na vědomí.
d) Ceník likvidace odpadů
Vedoucí TS J. Klika předloţil návrh nového ceníku na výkup pneumatik a uloţení inertního
materiálu na shromaţdišti odpadů v Plasích.
Návrh: RM schvaluje předloţený ceník likvidace odpadů – viz. příloha zápisu
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

e) Ţádost o poskytnutí půjčky ze soc. fondu
Paní Jana Studená ţádá o půjčku ze sociálního fondu na koupi bytového zařízení ve výši 15 000 Kč.
Návrh: RM schvaluje poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 15 000 Kč paní Janě Studené
s tím, ţe půjčka bude splacena do 1 roku.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

f) Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových Plzeň – nájemní smlouva
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 obě v k.ú. Ţebnice za období od
1.6.2005 do 31.5.2007 ve výši 15 690 Kč a dále částky 4 576 Kč (poměrné nájemné za rok
2007 – od 1.1. do 30.6.2007) za p.č. 104/1 a 104/2, obě v k.ú. Ţebnice
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0
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g) Termglobal Plzeň – prodlouţení nájemní smlouvy na provoz kotelen 490 a 546
Vzhledem k tomu, ţe končí platnost nájemních smluv na provoz kotelen k 30.6.2007 je nutné
projednat dodatek k takto uzavřeným smlouvám.
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené 22.12.2000 mezi Městem Plasy a
firmou Termglobal Plzeň, Roudná 46, který prodluţuje platnost smlouvy do 30.6.2010 a
dále kupní smlouvu 04/01 a 05/01 uzavřenou mezi Městem Plasy a firmou Termglobal
Plzeň, Roudná 46 o prodeji a nákupu tepla pro vytápění na plynovou kotelnu v čp. 490 a čp.
546 – DPS
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
h) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Draţeň – soupis nových pozemků
Pozemkový úřad PS provádí v k.ú. Draţeň komplexní pozemkovou úpravu dle zákona č. 139/2002
Sb. Město obdrţelo schematickou mapu návrhu nového uspořádání pozemků společně se soupisem
nových pozemků. Město vstupuje do pozemkových úprav pouze s p.č. 431/1 o výměře 160 m2.
Návrh: RM schvaluje soupis nových pozemků města Plasy (p.č. 431/1 v k.ú. Draţeň o výměře
158 m2 uskutečněných v rámci pozemkových úprav v k.ú. Draţeň prováděných
Pozemkovým úřadem PS
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

ch) IC Envic Plasy – ţádost o spolupráci
Zástupci IC poţádali o moţnost spolupráce města a IC při údrţbě parkové plochy v okolí Památníku
osvobození v Plasích. Jedná se o kosení trávy, střihání ţivých plotů a keřů, úklid a nové osázení či
umístění květníků.
Návrh: RM schvaluje návrh spolupráce města a IC Envic Plasy při údrţbě parkové plochy v okolí
Památníku osvobození v Plasích s tím, ţe bude posouzena případná oslava 50 let od
odhalení památníku.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

i) Diskuse
Mgr. Lorenzová – upozornila na nutnost rozsáhlejší likvidace plevelů zejména v chodnících
K. Mařík – nutnost spolupráce města a ŠS Plasy při odvodu vody z polí mimo komunikace v části
Ryplička
V. Šiml - připomněl školení zástupců obcí při pouţívání motorových kos
Ing. Gross - upozornil na nutnost prací na finanční analýze pro roky 2008-2009 ve vztahu
k plánovaným investičním akcím
- postupnou přípravu pravidel pro přidělování bytů, které budou realizovány v roce 2008
v areálu pod školou
Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Lorenzová
Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 10. jednání Rady města konané 20.6.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 190-07:
- zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí a osadních výborů
- činnost příspěvkových organizací města
- zprávy z jednání Zastupitelstva kraje, SMOPK, mikroregionu Dolní Střela a DOS I/27
- investiční akce města
Babina – Vodárna Plzeň předloţila nabídku na realizaci výměny části vodovodu včetně zemních
prací. Tato nabídka je výhodnější neţ nabídka firmy, která bude provádět opravy povrchů
u kapličky. Práce na výměně vodovodního řádu budou zahájeny 9.7.2007 včetně postupné
výměny přípojek k jednotlivým nemovitostem. Po dokončení přípojek bude provedena
oprava povrchů podle dohody se zástupci OV Babina tzn. nájezdy ke kapličce budou
provedeny podle projektu a ostatní plocha s minimem obrubníků tak, aby proběhla
kolaudace bez závad.
H.Hradiště – rekonstrukce komunikace Hůrka bude zahájena cca v měsíci srpnu a bude
financována ze schváleného úvěru 4 mil. Kč.
Lomnička – byla dokončena rekonstrukce kapličky. Práce na výstavbě hřiště budou zahájeny po
pouti v Lomničce v rozsahu zbývajících finančních prostředků (cca 700 tis. Kč).
Nebřeziny – probíhá výroba autobusových čekáren, plakátovací plochy a skříňky. Dále probíhá
příprava opravy části komunikace ke Kaznějovskému potoku (nabídka)
Ţebnice – byla dosaţena dohoda s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň na
pronájmu a dalším odkoupení parcel pod budovou a v okolí KD. Práce na terase u KD a
podkladu pro dětské hřiště budou zahájeny po traktoriádě v rámci schválených fin.
prostředků.
Plasy – probíhá výstavba chodníku v ul. Babinská s tím, ţe v rámci akce bude provedeno
vyasfaltování plochy přechodu ul. Potoční k uličce ke hřbitovu.
- probíhá přístavba školní jídelny včetně pravidelných kontrolních dnů s tím, ţe provoz
jídelny bude ukončen 22.6.2007
- aktualizovanou tabulku dotační politiky města
- správní rozhodnutí KÚ PK, odbor kultury o kácení v areálu NKP
- jednání ve věci zadání návrhu studie – krajinný plán povodí Střely jehoţ zadavatelem bude Min.
ŢP odbor ekologie lidských sídel a člověka včetně harmonogramu
- podklady pro jednání zaslané OS Jakub Větší
- ţádost Min. vnitra ČR o zaslání podkladů ve věci VO v obci Ţebnice a vítání občánků – manţelé
Urbanovi, Ţebnice 36
- MAS Střela – příprava zahájení činnosti na území měst s pověřenou působností Plasy a Kralovice
s tím, ţe RM podporuje zahájení činnosti MAS Střela i vstup města do tohoto sdruţení
- úpravu pracovní náplně paní Evy Sebránkové od 1.7.2007 (kultura, kino, dotace)
- rozbory odpadních vod na výustích v obci Babina, Horní Hradiště, Nebřeziny a Ţebnice
- diskusní příspěvky jednotlivých členů RM

-2Rada schvaluje:
usn.č. 191-07: - finanční příspěvky na rok 2007 takto: Kynologický klub Plasy, ochranný
rukáv figuranta – 2 000 Kč, ČRS Plasy , letní tábor dětí – 5 000 Kč, Adam Viktora Plzeň,
Český varhanní festival – 0 Kč, ČRS Kralovice, soutěţ Zlatá udice – 0 Kč, Fotoklub Plasy,
výstava fotografií J. Štreita – 5 000 Kč, klášter Plasy, divadlo Bolka Polívky – 3 500 Kč
(vratný příspěvek), Plaská lilie, pouť 2007 u kláštera – do 50 000 Kč /vyplatit proti
předloţenému vyúčtování/, P. Blaţek, Štichovice- národní výstava poníků-bezplatný
pronájem areálu a osvobození od poplatku ze vstupného. Na základě fin. příspěvku KÚ PK
ve výši 20 000 Kč bude realizován další díl edice Tilia Plasssensis s tím, ţe o tématu bude
rozhodnuto dodatečně. Navýšení příspěvku bude finančně pokryto příjmem z atrakcí a
stánkového prodeje v rámci poutě 2007
usn.č. 192-07: - vyplacení odměn za 1. pol. 2007 ředitelům příspěvkových organizací města –
viz. příloha zápisu
usn.č. 193-07: - maximální zvýšení nájemného od 1.1.2008, které bude vypočtené na základě
základní ceny a částky vypočtené podle velikostní kategorie města. RM ukládá prokazatelně
doručit nájemcům návrhy na toto zvýšení do 30.9.2007
usn.č. 194-07: - výměnu radiátorů v bytě paní R. Vopatové v čp. 291 v Plasích do zahájení
topné sezony.
usn.č. 195-07: - nájemné v domě čp. 413 a 414 v Plasích, které jsou ve vlastnictví města ve
výši 18,47 Kč/m2 s platností od 1.7.2007
usn.č. 196-07: - osvobození od placení nájemného pro M. Šaldu, Plasy 115 za měsíc únor a
březen 2007.
usn.č. 197-07: - bezplatné umístění mobilního ekologického WC u kiosku na nádraţí
v Plasích s tím, ţe v případě potřeby bude pouţit pro potřeby města. TJ Sokol uhradí náplň
a zodpovídá za poškození či ztrátu WC. Umístění se schvaluje do 31.12.2007
usn.č. 198-07: - uzavření smluv na základě platné vyhlášky o poplatcích s těmito
provozovateli atrakcí:
Zdeněk Holzknecht – Lunapark Eden, Pod sady 22, 143 00 Praha
Václav Cibulka – LUNA-PARKY, Martinská 1, 301 35 Plzeň
Josef Zahradník, Ţlutická 40, 323 32 Plzeň
Václav Görlich, Na Roudné 39, 301 65 Plzeň
Jan Paldus, Prostřední 11, Plzeň – Nová Hospoda
Václav Bradáč, Pod Sady 22/160, 143 00 Praha 4
Ladislav Strohschneider, Podélná 20, 317 00 Plzeň
usn.č. 199-07: - zpracování kanalizačního řádu pro ul. K Letišti a K Panholci za účelem
moţnosti napojení DČOV do dešťové kanalizace (po úpravě – vyčištění septiků je moţné
napojení přepadu)
usn.č. 200-07: - předloţený ceník likvidace odpadů – viz. příloha zápisu
usn.č. 201-07: - poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 15 000 Kč paní Janě Studené
s tím, ţe půjčka bude splacena do 1 roku
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1.6.2005 do 31.5.2007 ve výši 15 690 Kč a dále částky 4 576 Kč (poměrné nájemné za rok
2007 – od 1.1. do 30.6.2007) za p.č. 104/1 a 104/2, obě v k.ú. Ţebnice
usn.č. 203-07: - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené 22.12.2000 mezi Městem Plasy a
firmou Termglobal Plzeň, Roudná 46, který prodluţuje platnost smlouvy do 30.6.2010 a
dále kupní smlouvu 04/01 a 05/01 uzavřenou mezi Městem Plasy a firmou Termglobal
Plzeň, Roudná 46 o prodeji a nákupu tepla pro vytápění na plynovou kotelnu v čp. 490 a čp.
546 – DPS
usn.č. 204-07: - soupis nových pozemků města Plasy (p.č. 431/1 v k.ú. Draţeň o výměře
158 m2 uskutečněných v rámci pozemkových úprav v k.ú. Draţeň prováděných
Pozemkovým úřadem PS
usn.č. 205-07: - návrh spolupráce města a IC Envic Plasy při údrţbě parkové plochy v okolí
Památníku osvobození v Plasích s tím, ţe bude posouzena případná oslava 50 let od
odhalení památníku
Rada ukládá
usn.č. 206-07: - doručit prokazatelně nájemcům v bytech města návrhy na zvýšení nájemného od
1.1.2008 do termínu 30.9.2007
Zodpovídá: J. Klika

Termín: do 30.9.2007

usn.č. 207-07: - zaslat odpovědi OS Jakub Větší na základě předloţených podkladů pro jednání
Zodpovídá: Ing. Domabyl

Termín: do 30.6.2007

usn.č. 208-07: - odeslat veškeré dostupné podklady k ţádosti Min. vnitra ČR ve věci VO v obci
Ţebnice a vítání nově narozených občánků (manţelé Urbanovi, Ţebnice 36)
Zodpovídá: Ing.Domabyl

Termín: do 26.6.2007

usn.č. 209-07: - provedení celkové aktualizace webových stránek města
Zodpovídá: E. Sebránková, Ing. Domabyl

Termín: do 31.8.2007

usn.č. 210-07: poţádat o stanovisko okresní a krajské orgány Policie ČR ve věci limitů
hlučnosti a měření hlučnosti při pořádání kulturních akcí ve městě a obvodu OOP
Kaznějov
Zodpovídá: Mgr. Hurt

Termín: do 30.6.2007

Vyhotoveno: 26.6.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

