Zápis
z 11. jednání Rady města konané 18.7.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Ověřovatel zápisu: Václav Šiml
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
- dopis poslanci Parlamentu ČR Mgr. Dlouhému – ţádost o úpravu zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně
zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
- odpověď na stíţnost občanů z ul. K Letišti – splach zeminy z polí při přívalových deštích
- dopis TJ Sokol Plasy s ţádosti o odstranění reklamního panelu při vjezdu do města
- VaK PS – zaslání ţádosti o přípravu smlouvy o prodeji části výtlačného vodovodního řádu
- stanovisko odboru dozoru a kontroly MVČR k promíjení místních poplatků
- nabídka ČSOB – moţnosti pojištění
- odpověď Policii ČR, okresní řed. PS na dopis ZM ve věci hlučnosti při kulturních akcích
- poděkování HZS Plzeň, stanice Plasy za spolupráci při likvidaci havárie – Babina, strom na el.
vedení
- analýza dopravní obsluţnosti Plzeňského kraje jednotkami záchranné sluţby včetně dojezdnosti
- koncepce dopravy PK – veřejné jednání (nové trasy silniční, ţelezniční, cyklotrasy, taktová
doprava aj.
- DOS I/27, dne 10.7.2007 Kralovice – problematika přípravy realizace obchvatu Třemošné,
inventarizace pozemků na trase
- mikroregion – příprava projektů na ţádosti o dotace (opravy komunikací)
- MAS Střela – další postup před zahájením činnosti (program Leader)
- informace z jednání Zastupitelstva PK
- Zpravodaj města – informace o moţnostech vyuţití rubriky „sloupek zastupitele“
- podána informace o dopisu pana Josefa Urbana a Mgr. Zuzany Urbanové, který se týkal
problematiky vítání občánků vzhledem k nejanostem znění dopisu starosta individuálně pohovoří
s manţeli Urbanovými v Ţebnici do 23.7.2007 a bude následně informovat RM a ZM
Na jednání se dostavil zástupce RRA Plzeň pan Filip Uhlík, který v úvodu představil organizaci,její
činnost a zaměření, zejména v pomoci při přípravě podkladů pro čerpání fin. prostředků z fondů
EU. Seznámil RM s návrhem postupu při přípravě investičního záměru, výběru vhodných dotačních
titulů a celkovém zpracování ţádosti o dotaci na akci „I/27 most Plasy, revitalizace
socioekonomické sféry u NKP Plasy“ se zaměřením na objekty (chodníky, parkoviště, lávka aj)
financované městem. Starosta informoval RM o spolupráci s RRA v minulém období. Pan Uhlík
dále zodpověděl dotazy jednotlivých členů RM.

-2Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Plasy a RRA Plzeňského kraje, Plzeň
Riegrova 1 na zpracování investičního záměru objektů (chodníky, parkoviště, lávka aj)
financované městem v rámci akce „I/27 most Plasy, revitalizace socioekonomické sféry u
NKP Plasy“
Hlasování: pro: 5
proti. 0
zdrţel se: 0
3. Výbory a komise
SDH Ţebnice ţádá o moţnost uskutečnění hudební produkce dne 21.7.2007.
Návrh: RM schvaluje uskutečnění hudební produkce dne 21.7.2007 v KD Ţebnice v době od 12.00
do 01.00 hod.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
Tajemník předloţil ţádost o osvobození od placení poplatku za likvidaci TDO.
Návrh: RM neschvaluje ţádost paní Ivany Smolkové, Plzeň o osvobození od poplatku za likvidaci
TDO (chata H.Hradiště)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
Ing. Gross a tajemník MěÚ předloţili návrh přípravy podkladů pro jednání fin. výboru a ZM tak, ţe
podklady zpracované ve spolupráci s Českou spořitelnou budou doručeny do 31.7.2007 České
spořitelně a připraveny k předloţení do 2.8.2007. Jednání fin. výboru se uskuteční v pondělí
6.8.2007 a jednání ZM 8.8.2007. RM bere zprávu na vědomí.
4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis OV H.Hradiště ze dne 24.6.2007, OV Nebřeziny ze dne 27.6.2007 a
7.7.2007 a OV Babina ze dne 8.7.2007. Dále předloţil čerpání finančních prostředků pro jednotlivé
sbory SDH v roce 2007. V. Šiml provede aktualizaci seznamu obsluhy motorových kos a předloţí
návrh na termíny školení obsluhy. RM bere zprávy na vědomí s tím, ţe jednotlivým OV budou
zpracovány odpovědi.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel ţádá o povolení prodeje starých radiátorů, dále předloţil výkaz zisku a ztrát
k 30.6.2007
Návrh: RM schvaluje prodej vyřazených technologií v jídelně ZŠ Plasy v rámci rekonstrukce školní
jídelny s tím, ţe získané fin. prostředky zůstávají ZŠ Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
MŠ Plasy – náhradní zásobování obědy probíhá bez problémů
ZUŠ Plasy – ředitel informoval o jednání s kastelánem a přípravě cenové nabídky na rekonstrukci
osvětlení v učebnách a případně bílení
MěK Plasy – ředitel předloţil čerpání rozpočtu za II. čtvrtletí 2007 a výkaz hospodaření k 30.6.2007
6. Investiční akce města
Tajemník předloţil nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci
„Novostavba bytových domů – 4x8 BJ Plasy, Stará cesta“. Dále byla RM seznámena s průběhem
jednotlivých investičních akcí:
Babina – probíhá výměna hlavního rozvodu vody na kterou naváţe výměna přípojek k jednotlivým
nemovitostem a konečná úprava povrchů odsouhlasená Policií ČR DI a OV Babina a
majiteli nemovitostí

-3H. Hradiště – konečné upřesnění rozsahu prací v rámci akce rekonstrukce MK Hůrka tak, ţe bude
realizován hlavní průtah obcí bez vjezdů a uličky (Kolář, Klokočík) a maximálně
redukována úprava podloţí tak, aby byla dodrţena cena v rozpočtu do 4 mil. Kč
Lomnička – OS Líté zahájí stavbu zatrubnění potoka a výstavby hřiště v rámci schválených fin.
prostředků na rok 2007
Nebřeziny – proběhla jednání OV o výběru MK pro opravu s tím, ţe v případě realizace části MK
k panu Lískovcovi by se jednalo částečně o stavbu na cizím pozemku. Město podporuje
realizaci opravy části MK od kapličky k chatové oblasti. Končený návrh bude předloţen na
jednání ZM.
Ţebnice – bude zahájena výstavba terasy u KD a ostatních drobných akcí v rámci schváleného
rozpočtu
Plasy – školní jídelna, akce probíhá dle harmonogramu a úkolů odsouhlasených na kontrolních
dnech
- přírodní koupaliště u rybníka, podrobnějším zpracováním projektu byl pověřen pan Vaníček
7. Dotační politika města
Tajemník předloţil aktualizovanou tabulku ţádosti o dotace v roce 2007. Dále byla RM seznámena
s podmínkami pro zpracování ţádosti o dotaci z fondu EU na výstavbu sběrného dvora v roce 2008.
RM bere zprávu na vědomí.
8. Návrh na odpuštění nájemného
Návrh: RM schvaluje odpuštění nájemného ve výši 1 Kč v rámci smlouvy o nájmu nebytových
prostor mezi Městem Plasy a NPÚ Plzeň na pronájem suterénu kostela sv. Václava
v Plasích v období od 1.3.2005 do 31.12.2005.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

9. MPSV – smlouva o přenechání majetku do užívání
Návrh: RM schvaluje návrh smlouvy o přenechání majetku do uţívání č. 40713/2007 uzavřenou
mezi Městem Plasy a Min. práce a sociálních věcí Praha, Na Poříčním Právu 1
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

10. Pouť 2007- smlouvy o dočasném užívání pozemků
Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy o dočasném uţívání pozemku mezi Městem Plasy a
panem Jiřím Hanzlíčkem, Plasy, Potoční 18 na část 283/1 v k.ú. Plasy za účelem umístění
pouťových atrakcí za dohodnutou cenu ve výši ½ pol. vybraného poplatku za uţívání
veřejného prostranství v této části ve dnech 9.8. – 13.8.2006. Provozovatelem
parkoviště u Severky bude Město Plasy. Cena parkovného činí 30 Kč na celý den. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dočasném uţívání pozemku mezi Městem Plasy a Školním
statkem Plasy, Babina 76 za účelem umístění prodejních stánků v rámci poutě 2007 ve
dnech 8.8. – 14.8. za cenu 23 000 Kč. Částka bude převedena na účet Školního statku.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0
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Návrh: RM schvaluje návrh přílohy č. 3 a 4 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Plasy a firmou Ekokom a.s., Praha, Na Pankráci 1685/19 v předloţeném znění s platností od 1.7.2007.
Hlasování: pro. 4

proti: 0

zdrţel se: 1 (Lorenzová)

12. ČSOB Pojišťovna – pojištění odpovědnosti za škodu
Návrh: RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8026759019 a pojistnou smlouvu č.
8029521210 uzavřenou mezi Městem Plasy a ČSOB Pojišťovnou Pardubice, Masarykovo
nám. 1458 se zaměřením na pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a zejména na činnost
poskytování sociálních sluţeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 1

13. OS Plasy – žádost o poskytnutí podkladů
Tajemník předloţil ţádosti o kopie dokumentů Občanského sdruţení města Plas zejména ve věci
kopie rozhodnutí EIA a dokumenty z jednání RM a ZM k zpracování projektové dokumentace ke
stavbě I/27 most, revitalizace socioekonomické sféry klášter Plasy. Dále informaci o stavu
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Plzeňská, Lipová (pod školou) a ţádost o
rekonstrukci ul. Lipová.
Návrh: RM ukládá zpracovat podklady pro Občanské sdruţení města zejména ve věci kopie
rozhodnutí EIA a dokumenty z jednání RM a ZM k zpracování projektové dokumentace ke
stavbě I/27 most, revitalizace socioekonomické sféry klášter Plasy. Dále informaci o stavu
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Plzeňská, Lipová (pod školou) a ţádost
o rekonstrukci ul. Lipová.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:

Starosta dále informoval o pozvánce na jednání OS Jakub Větší dne 23.7.2007 a dobré spolupráci
s OS Plaská lilie zejména ve věci přípravy poutě v prostorách kláštera.
14. Různé
a) Elektronický registr oznámení dle zákona o střetu zájmů
Firma Webhouse Jihlava nabízí evidenci oznámení v elektronické podobě. Tajemník zajistí
demoverzi programu a po vyhodnocení vhodnosti pro MěÚ bude rozhodnuto o nákupu. RM bere
zprávu na vědomí.
b) Ţádost o připojení k výzvě – Arnika
RM bere na vědomí výzvu občanského sdruţení Arnika o podporu snahy o zachování práva na
informace o toxických látkách v ţivotním prostředí. Připravovaný vládní návrh zákona o
integrovaném registru znečišťování rozsah informací údajně zuţuje.
c) Nabídka firmy Fondwel – ekologická výroba energie
Firma nabízí japonské polykrystalické fotovoltaické elektrárny Kyocera s vysokou účinností a
moţností vyuţití dotace Ministerstva průmyslu na pořízení. RM bere nabídku na vědomí.
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Firma Lunaparky Schmied, K. Vary předloţila ţádost o umístění atrakcí v rámci poutě 2008. RM
bere ţádost na vědomí s tím, ţe bude předloţena na jednání ZM v roce 2008. Rozšíření prostor pro
atrakce znamená úpravu vyhlášky o poplatcích.
e) Potvrzení o účasti na dopravní nehodě
Při dopravní nehodě pana Antonína Vilíma dne 10.7.2007 v Plasích ul. Plzeňská došlo k zničení
sloupu VO. Na základě potvrzení o účasti na dopravní nehodě se město přihlásí jako účastník
pojistné události s poţadavkem náhrady poškozeného sloupu.
f) Byty – ţádost o výměnu kuchyňské linky a podlahové krytiny v bytě č. 6 v čp. 490 v Plasích
Návrh: RM schvaluje výměnu kuchyňské linky v bytě č. 6 v čp. 490 v Plasích s tím, ţe bude
dodrţen limit do 25 000 Kč. Dále schvaluje výměnu lina s tím, ţe bude doplacen rozdíl
v ceně na základě propočtu odpisů
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

g) Ţádost o prodej obecních pozemků – manţelé Holečkovi
Manţelé Holečkovi, Řenče 12 ţádají o prodej p.č. 177/38 v k.ú. Plasy o výměře 1592 m2, případně
části p.č. 179/8 v k.ú. Plasy o celkové výměře 6204 m2 nebo projevili zájem o připravovanou
parcelu nad řadovými domky v Plasích, na které je zpracovávána zástavbová studie.Bude
předloţeno jednání ZM.
h) Ţádost o prodej obecního pozemku – Slavomír Vintr, Plzeň
Pan Slavomír Vintr, Plzeň, Sokolovská 137 ţádá o prodej části p.č. 245/3 v k.ú. Lomnička o výměře
cca 1700 m2. RM doporučuje vzhledem k tomu, ţe se jedná o nové zástavbové území mimo
zastavěnou část před jednáním o prodeji zpracovat zástavbovou studii celého pozemku. Bude
předloţeno jednání ZM.
ch) HZS PK – poskytnutí podkladů pro havarijní plány prostřednictvím MěÚ Kralovice
V rámci havarijních plánů kraje byl vznesen poţadavek na vymezení vhodných ploch
k přechodnému uskladnění povodňových odpadů v obcích ohroţených případnou povodní
způsobenou poškozením přehrady ve Ţluticích. Byly vyčleněny tyto pozemky:
Plasy – 115 ohroţených obyvatel – p.č. 357/4 v k.ú. Plasy (Nad Stodolou)
Nebřeziny – 85 ohroţených obyvatel – p.č. 82/2 v k.ú. Nebřeziny (skládka). RM bere zprávu na
vědomí.
i) Aeroklub Plasy – ţádost o pomoc při směně pozemků
Zástupce Aeroklubu Plasy – poţádal město o spolupráci při zajištění výkupu pozemků pro stavbu
hangáru na letadla v areálu letiště. RM bere ţádost na vědomí s tím, ţe budou připraveny návrhy na
směnu pozemků (les) mezi Městem Plasy a LČR.
j) Diskuse
K. Mařík – upozornil na problém s automobily s deponovanými čísly, které jsou dále nepojízdné.
Dále navrhl moţnost vystoupení plzeňského divadla CK divadlo Pluto (P. Kikinčuk)
v kině Plasy (podzim 2007).Návrh bude předloţen kulturní komisi k posouzení.

-6ing. Gross – vznesl dotaz na postup při zpracování studie zástavby nad řadovými domky, přípravu
smlouvy na odkup plynu v zóně „Nad Stodolami“ a přípravu pravidel pro přidělení
nových bytů pod školou
Na jednotlivé dotazy bylo zodpovězeno.

Ověřovatel zápisu: Václav Šiml
Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 11. jednání Rady města konané 18.7.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 211-07:
- zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí a osadních výborů
- činnost příspěvkových organizací města
- investiční akce města
Babina – probíhá výměna hlavního rozvodu vody na kterou naváţe výměna přípojek k jednotlivým
nemovitostem a konečná úprava povrchů odsouhlasená Policií ČR DI a OV Babina a
majiteli nemovitostí
H. Hradiště – konečné upřesnění rozsahu prací v rámci akce rekonstrukce MK Hůrka tak, ţe bude
realizován hlavní průtah obcí bez vjezdů a uličky (Kolář, Klokočík) a maximálně
redukována úprava podloţí tak, aby byla dodrţena cena v rozpočtu do 4 mil. Kč
Lomnička – OS Líté zahájí stavbu zatrubnění potoka a výstavby hřiště v rámci schválených fin.
prostředků na rok 2007
Nebřeziny – proběhla jednání OV o výběru MK pro opravu s tím, ţe v případě realizace části MK
k panu Lískovcovi by se jednalo částečně o stavbu na cizím pozemku. Město podporuje
realizaci opravy části MK od kapličky k chatové oblasti. Končený návrh bude předloţen na
jednání ZM.
Ţebnice – bude zahájena výstavba terasy u KD a ostatních drobných akcí v rámci schváleného
rozpočtu
Plasy – školní jídelna, akce probíhá dle harmonogramu a úkolů odsouhlasených na kontrolních
dnech
- přírodní koupaliště u rybníka, podrobnějším zpracováním projektu byl pověřen pan Vaníček
- vystoupení zástupce RRA Plzeň ve věci spolupráce města a agentury při přípravě ţádostí o dotace
z fondů EU se zaměřením na část stavby města v rámci akce I/27 most, revitalizace
socioekonomické sféry klášter Plasy
- harmonogram přípravy podkladů pro jednání fin. výboru a ZM včetně spolupráce s Českou
spořitelnou (úvěrová politika města)
- aktualizovanou tabulku dotační politiky města v roce 2007
- činnost a spolupráci s jednotlivými občanskými sdruţeními v rámci města a přidruţených obcí
- elektronický registr oznámení dle zákona o střetu zájmů
- výzvu občanského sdruţení Arnika o podporu snahy o zachování práva na informace o toxických
látkách v ţivotním prostředí
- nabídku firmy Fondwel – ekologická výroba energie
- potvrzení účasti na dopravní nehodě dne 10.7.2007 v Plasích při které došlo k poškození sloupu
VO (připojení k pojistné události)
- HZS PK – poskytnutí podkladů pro havarijní plány (přechodné uskladnění povodňových odpadů
v Plasích (357/4) a Nebřezinech (82/2)
- diskusní příspěvky členů RM
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usn.č. 212-07: - uzavření smlouvy mezi Městem Plasy a RRA Plzeňského kraje, Plzeň
Riegrova 1 na zpracování investičního záměru objektů (chodníky, parkoviště, lávka aj)
financované městem v rámci akce „I/27 most Plasy, revitalizace socioekonomické sféry u
NKP Plasy“
usn.č. 213-07: - uskutečnění hudební produkce dne 21.7.2007 v KD Ţebnice v době od 12.00
do 01.00 hod.
usn.č. 214-07: - prodej vyřazených technologií v jídelně ZŠ Plasy v rámci rekonstrukce školní
jídelny s tím, ţe získané fin. prostředky zůstávají ZŠ Plasy.
usn.č. 215-07: - odpuštění nájemného ve výši 1 Kč v rámci smlouvy o nájmu nebytových
prostor mezi Městem Plasy a NPÚ Plzeň na pronájem suterénu kostela sv. Václava
v Plasích v období od 1.3.2005 do 31.12.2005
usn.č. 216-07: - návrh smlouvy o přenechání majetku do uţívání č. 40713/2007 uzavřenou
mezi Městem Plasy a Min. práce a sociálních věcí Praha, Na Poříčním Právu 1
usn.č. 217-07: - uzavření smlouvy o dočasném uţívání pozemku mezi Městem Plasy a
panem Jiřím Hanzlíčkem, Plasy, Potoční 18 na část 283/1 v k.ú. Plasy za účelem umístění
pouťových atrakcí za dohodnutou cenu ve výši ½ pol. vybraného poplatku za uţívání
veřejného prostranství v této části ve dnech 9.8. – 13.8.2006. Provozovatelem
parkoviště u Severky bude Město Plasy. Cena parkovného činí 30 Kč na celý den. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dočasném uţívání pozemku mezi Městem Plasy a Školním
statkem Plasy, Babina 76 za účelem umístění prodejních stánků v rámci poutě 2007 ve
dnech 8.8. – 14.8. za cenu 23 000 Kč. Částka bude převedena na účet Školního statku
usn.č. 218-07: - návrh přílohy č. 3 a 4 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Plasy a firmou Ekokom a.s., Praha, Na Pankráci 1685/19 v předloţeném znění s platností od 1.7.2007
usn.č. 219-07: - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8026759019 a pojistnou smlouvu č.
8029521210 uzavřenou mezi Městem Plasy a ČSOB Pojišťovnou Pardubice, Masarykovo
nám. 1458 se zaměřením na pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a zejména na činnost
poskytování sociálních sluţeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách
usn.č. 220-07: - výměnu kuchyňské linky v bytě č. 6 v čp. 490 v Plasích s tím, ţe bude
dodrţen limit do 25 000 Kč. Dále schvaluje výměnu lina s tím, ţe bude doplacen rozdíl
v ceně na základě propočtu odpisů
Rada neschvaluje
usn.č. 221-07: - ţádost paní Ivany Smolkové, Plzeň o osvobození od poplatku za likvidaci
TDO (chata H.Hradiště)

-3Rada ukládá
usn.č. 222-07: - zpracovat podklady pro Občanské sdruţení města zejména ve věci kopie
rozhodnutí EIA a dokumenty z jednání RM a ZM k zpracování projektové dokumentace ke
stavbě I/27 most, revitalizace socioekonomické sféry klášter Plasy. Dále informaci o stavu
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Plzeňská, Lipová (pod školou) a ţádost
o rekonstrukci ul. Lipová
Zodpovídá: Ing. Domabyl

Termín: 31.7.2007

Rada překládá ZM
- manţelé Holečkovi, Řenče 12 – ţádosti o prodej pozemků p.č. 177/38, 179/8 a připravovanou
parcelu nad řadovými domky, vše v k.ú. Plasy
- Slavomír Vintr, Plzeň – část p.č. 245/3 v k.ú. Lomnička
- ţádost Aeroklubu Plasy o spolupráci při směně pozemků
- návrh změn rozpočtu, forma úvěrové politiky a výhled financování investičních akcí v roce 2008 a
2009

Usnesení
z 11. jednání Rady města konané 18.7.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 211-07:
- zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí a osadních výborů
- činnost příspěvkových organizací města
- investiční akce města
Babina – probíhá výměna hlavního rozvodu vody na kterou naváţe výměna přípojek k jednotlivým
nemovitostem a konečná úprava povrchů odsouhlasená Policií ČR DI a OV Babina a
majiteli nemovitostí
H. Hradiště – konečné upřesnění rozsahu prací v rámci akce rekonstrukce MK Hůrka tak, ţe bude
realizován hlavní průtah obcí bez vjezdů a uličky (Kolář, Klokočík) a maximálně
redukována úprava podloţí tak, aby byla dodrţena cena v rozpočtu do 4 mil. Kč
Lomnička – OS Líté zahájí stavbu zatrubnění potoka a výstavby hřiště v rámci schválených fin.
prostředků na rok 2007
Nebřeziny – proběhla jednání OV o výběru MK pro opravu s tím, ţe v případě realizace části MK
k panu Lískovcovi by se jednalo částečně o stavbu na cizím pozemku. Město podporuje
realizaci opravy části MK od kapličky k chatové oblasti. Končený návrh bude předloţen na
jednání ZM.
Ţebnice – bude zahájena výstavba terasy u KD a ostatních drobných akcí v rámci schváleného

rozpočtu
Plasy – školní jídelna, akce probíhá dle harmonogramu a úkolů odsouhlasených na kontrolních
dnech
- přírodní koupaliště u rybníka, podrobnějším zpracováním projektu byl pověřen pan Vaníček
- vystoupení zástupce RRA Plzeň ve věci spolupráce města a agentury při přípravě ţádostí o dotace
z fondů EU se zaměřením na část stavby města v rámci akce I/27 most, revitalizace
socioekonomické sféry klášter Plasy
- harmonogram přípravy podkladů pro jednání fin. výboru a ZM včetně spolupráce s Českou
spořitelnou (úvěrová politika města)
- aktualizovanou tabulku dotační politiky města v roce 2007
- činnost a spolupráci s jednotlivými občanskými sdruţeními v rámci města a přidruţených obcí
- elektronický registr oznámení dle zákona o střetu zájmů
- výzvu občanského sdruţení Arnika o podporu snahy o zachování práva na informace o toxických
látkách v ţivotním prostředí
- nabídku firmy Fondwel – ekologická výroba energie
- potvrzení účasti na dopravní nehodě dne 10.7.2007 v Plasích při které došlo k poškození sloupu
VO (připojení k pojistné události)
- HZS PK – poskytnutí podkladů pro havarijní plány (přechodné uskladnění povodňových odpadů
v Plasích (357/4) a Nebřezinech (82/2)
- diskusní příspěvky členů RM

-2Rada schvaluje:
usn.č. 212-07: - uzavření smlouvy mezi Městem Plasy a RRA Plzeňského kraje, Plzeň
Riegrova 1 na zpracování investičního záměru objektů (chodníky, parkoviště, lávka aj)
financované městem v rámci akce „I/27 most Plasy, revitalizace socioekonomické sféry u
NKP Plasy“
usn.č. 213-07: - uskutečnění hudební produkce dne 21.7.2007 v KD Ţebnice v době od 12.00
do 01.00 hod.
usn.č. 214-07: - prodej vyřazených technologií v jídelně ZŠ Plasy v rámci rekonstrukce školní
jídelny s tím, ţe získané fin. prostředky zůstávají ZŠ Plasy.
usn.č. 215-07: - odpuštění nájemného ve výši 1 Kč v rámci smlouvy o nájmu nebytových
prostor mezi Městem Plasy a NPÚ Plzeň na pronájem suterénu kostela sv. Václava
v Plasích v období od 1.3.2005 do 31.12.2005
usn.č. 216-07: - návrh smlouvy o přenechání majetku do uţívání č. 40713/2007 uzavřenou
mezi Městem Plasy a Min. práce a sociálních věcí Praha, Na Poříčním Právu 1
usn.č. 217-07: - uzavření smlouvy o dočasném uţívání pozemku mezi Městem Plasy a
panem Jiřím Hanzlíčkem, Plasy, Potoční 18 na část 283/1 v k.ú. Plasy za účelem umístění
pouťových atrakcí za dohodnutou cenu ve výši ½ pol. vybraného poplatku za uţívání
veřejného prostranství v této části ve dnech 9.8. – 13.8.2006. Provozovatelem
parkoviště u Severky bude Město Plasy. Cena parkovného činí 30 Kč na celý den. Dále
schvaluje uzavření smlouvy o dočasném uţívání pozemku mezi Městem Plasy a Školním

statkem Plasy, Babina 76 za účelem umístění prodejních stánků v rámci poutě 2007 ve
dnech 8.8. – 14.8. za cenu 23 000 Kč. Částka bude převedena na účet Školního statku
usn.č. 218-07: - návrh přílohy č. 3 a 4 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Plasy a firmou Ekokom a.s., Praha, Na Pankráci 1685/19 v předloţeném znění s platností od 1.7.2007
usn.č. 219-07: - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8026759019 a pojistnou smlouvu č.
8029521210 uzavřenou mezi Městem Plasy a ČSOB Pojišťovnou Pardubice, Masarykovo
nám. 1458 se zaměřením na pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a zejména na činnost
poskytování sociálních sluţeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách
usn.č. 220-07: - výměnu kuchyňské linky v bytě č. 6 v čp. 490 v Plasích s tím, ţe bude
dodrţen limit do 25 000 Kč. Dále schvaluje výměnu lina s tím, ţe bude doplacen rozdíl
v ceně na základě propočtu odpisů
Rada neschvaluje
usn.č. 221-07: - ţádost paní Ivany Smolkové, Plzeň o osvobození od poplatku za likvidaci
TDO (chata H.Hradiště)

-3Rada ukládá
usn.č. 222-07: - zpracovat podklady pro Občanské sdruţení města zejména ve věci kopie
rozhodnutí EIA a dokumenty z jednání RM a ZM k zpracování projektové dokumentace ke
stavbě I/27 most, revitalizace socioekonomické sféry klášter Plasy. Dále informaci o stavu
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Plzeňská, Lipová (pod školou) a ţádost
o rekonstrukci ul. Lipová
Zodpovídá: Ing. Domabyl

Termín: 31.7.2007

Rada překládá ZM
- manţelé Holečkovi, Řenče 12 – ţádosti o prodej pozemků p.č. 177/38, 179/8 a připravovanou
parcelu nad řadovými domky, vše v k.ú. Plasy
- Slavomír Vintr, Plzeň – část p.č. 245/3 v k.ú. Lomnička
- ţádost Aeroklubu Plasy o spolupráci při směně pozemků
- návrh změn rozpočtu, forma úvěrové politiky a výhled financování investičních akcí v roce 2008 a
2009

Vyhotoveno: 20.7.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

