Zápis
z 12. jednání Rady města konané 29.8.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Ověřovatel zápisu: Karel Mařík

Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl

Doplnění programu: bod 12e) Ţádosti o prodlouţení nájemních smluv v bytech města
12f) Úhrada členského poplatku v DSO I/27
12g) Zmocnění pro účast na valného hromadě HS Babina
12h) DPS – ţádost o přihlášení k TP
12i) Výzva k veřejné omluvě
Starosta navrhl pořizování hlasového záznamu z jednání RM.
Hlasování: pro: 4

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
- ţádost Policie ČR, Okresní ředitelství PS o spolupráci při hledání nových policistů
- registrace Pečovatelské sluţby Plasy na KÚ PK za účelem poskytování terénních sluţeb seniorům
- nabídka MěÚ Kralovice k moţnosti prezentace podnikatelů na webových stránkách města
- návrh konečného znění ţelezničního jízdního řádu pro období od 9.12.2007 do 13.12.2008 pro
trasu Plzeň-Ţatec
- zápis z jednání pracovní skupiny obcí II. typu dne 31.8.2007 na Ministerstvu vnitra ve věci
finančních dopadů na obce v důsledku reformy veřejné správy
- DSO I/27 – starosta podal zprávu o činnosti sdruţení
- Mikroregion Dolní Střela – příprava podzimního jednání
- Zastupitelstvo PK – iniciativa starosty o finanční podporu malých obcí při tvorbě územních plánů
v rámci DSO I/27 – ţádost na PK odbor. regionálního rozvoje
- Lesy ČR – předloţení seznamu revitalizačních akcí v k.ú. Plasy a obcí
- seznámení s s organizací slavnostního otevření školní jídelny při ZŠ Plasy
- příprava plánu pravidelných kontrolních dnů majetku města pro členy ZM – první TS Plasy dne
10.9.2007
- plánovaný pořad ČT o městě a klášteru ve vztahu k zařazení do projektu integrovaného operačního
programu čerpání finančních prostředků v letech 2008-2011
- upozornění M. Mourka, Plasy na zajištění vyhořelé nemovitosti a poţadavek souseda na
finančních spoluúčast při výstavbě plotu
- účast starosty na semináři na KÚ PK k obnově a financování vodovodů a kanalizací a dotační
politice státu z fondu EU, rezortu ministerstev a krajů

-23. Výbory a komise
V. Šiml předloţil zápisy z jednání komise ŢP ze dne 19.6.2007 a 30.7.2007, které řešily ţádosti
úpravy zeleně, úpravy vycházkové cesty k Prelátce a návrh opatření k ochraně Lomanského dubu
(zákaz hnojení).
Návrh: RM schvaluje návrhy komise ŢP na úpravu zeleně ze dne 19.6.2007, bod č. 268 – 272 a
zahájení jednání se zástupci Školního statku Plasy o ochranném pásmu Lomanského dubu
včetně zákazu hnojení.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se:0

Pan František Flachs předloţil ţádost o povolení uspořádat v areálu letiště AK Plasy VII. Tuning,
Styling a Hi-fi sraz dne 15.9.2007
Návrh: RM schvaluje uspořádání VII. Tuning, Styling a Hi-fi sraz dne 15.9.2007 v areálu letiště AK
Plasy pro pořadatele pana Františka Flachse, Plzeň, Karafiátova 11. Dále schvaluje moţnost
uzavření ul. K Letišti tak, ţe bude slouţit po dobu akce jako výjezdová komunikace.
V případě vybírání vstupného bude uhrazen poplatek dle vyhlášky města. Občané budou
upozorněni na částečnou uzavírku ulice K Letišti.
Hlasování: pro: 4

proti:0

zdrţel se:0

V. Šiml předloţil ţádost SDH Babina o poskytnutí fin. příspěvků na besedu s mykologem a
sportovní den.
Návrh: RM schvaluje fin. příspěvek 500 Kč na besedu s mykologem dne 26.8.2007 a dále 500 Kč
na sportovní den k ukončení prázdnin dne 1.9.2007 v Babiné. Obě akce pořádá SDH Babina.
Hlasování: pro: 4

proti:0

zdrţel se:0

Na jednání RM se dostavila Mgr. Lorenzová – počet členů RM - 5
4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil souhrnné odpovědi na poţadavky OV k 27.8.2007. Dále předloţil zápisy z jednání
OV Ţebnice dne 3.8.2007, OV Babina dne 5.8.2007, OV Lomnička dne 5.8.2007, OV H.Hradiště
dne 19.8.2007. Jednotlivé zápisy byly projednány a V. Šiml zpracuje odpovědi. Tlumočil pozvání
SDH Horní Hradiště na konání Západočeské ligy hasičů v sobotu 1.9.2007.
Na jednání ZM dne 8.8.2007 poţádal L. Urban o účast na nejbliţším jednání RM ve věci přednesení
svého stanoviska k odpovědi na dopis města ze dne 2.7.2007, který shrnoval stanovisko města
k dopisu OS Jakub Větší ze dne 7.6.2007. Postupně se vyjádřil k bodům 1-6 odpovědi města s tím,
ţe si není vědom pochybení ze své strany ve funkci místostarosty města, kterou v té době zastával.
Jednotliví členové RM vyjádřili názor, ţe určitý přenos informací mezi městem a OV obcí či
organizacemi v obcích byl v náplni místostarosty pro oblast venkova. Dále L. Urban přednesl další
okruhy činnosti města a komisí, které by měly být projednány. Starosta upozornil, ţe tyto věci
nejsou součástí dnešní schůzky. L. Urban proto poţádal o další moţnost účasti na jednání RM. RM
poţaduje před účastí na jednání zaslání okruhu témat k projednání.
RM bere zprávu na vědomí.

-35. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – probíhá dokončení investiční akce přístavby a rekonstrukce školní jídelny a dále
vybavení jídelny novými sedacími soupravami. Akce bude dokončena v plánovaném
termínu
MŠ Plasy – ředitelka předloţila návrh směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání včetně výpočtu
- v období od 3.9. do 26.10.2007 bude vypsána první výzva dotačního titulu, který
umoţní čerpání fin. prostředků EU na rekonstrukci střechy, zateplení a výměnu oken
v pavilonech MŠ. Podmínkou podání ţádosti je vydání územního rozhodnutí a
zpracování energetického auditu budov.
Návrh: RM schvaluje směrnici č. 11 za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Plasy platnou od
1.9.2007 (úplata 200 Kč, 2/3 docházky 130 Kč, do 5 dnů v měsíci 100 Kč)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
ZUŠ Plasy - ředitel ústně informoval o záměru sestavení malého dechového orchestru v rámci ZUŠ
Plasy s tím, ţe bude připraven projekt minimálního dovybavení hudebními nástroji
včetně finanční kalkulace. Dále předloţil finanční vyúčtování k 30.6.2007.
6. Investiční akce města
Babina – je připravena realizace opravy MK u kapličky
H.Hradiště – zahájení opravy MK Hůrka je plánováno na pol. září 2007
Lomnička – terénní úpravy a výstavba hřiště bude zahájena 3.9.2007
Nebřeziny – instalace čekárny, skříňky a plakátovací plochy bude provedena do pol. září 2007
Ţebnice – byla provedena oprava plotu u školy a probíhá výstavba terasy u KD
Plasy – 31.8.2007 bude provedena kolaudace školní jídelny při ZŠ a 3.9.2007 zahájen provoz. Firma
předloţila návrh rekapitulace méněprací a víceprací s tím, ţe konečné znění bude předloţeno
na jednání ZM
- 29.8.2007 proběhla koordinační schůzka k přípravě projektu pro stavební povolení akce
výstavby BJ pod školou (přístupová komunikace včetně zapracování poţadavků sdruţení
nájemníků bytových domů čp. 433, 434
RM bere zprávu na vědomí.
7. Dotační politika města
Byla podána informace o moţnostech čerpání finančních prostředků EU s tím, ţe zatím jediným
titulem s vypsaným termínem podávání ţádostí je oblast ţivotního prostředí.
RM bere zprávu na vědomí.
8. Smlouva mezi ČEZ Distribuce Děčín a ZŠ Plasy
Návrh: RM bere na vědomí uzavření smlouvy č. Z S42 12 4120151215 mezi ZŠ Plasy a ČEZ
Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8 na zajištění rezervovaného příkonu ve výši povoleného
jističe před elektroměrem 3x 250 A a připojení zařízení k distribuční soustavě. Dále
schvaluje úhradu nákladů spojených s připojením ve výši 37 500 Kč z rozpočtu města.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
9. Žádost o pronájem pastviny
Paní Iveta Píclová, Babina 85 ţádá o pronájem pastviny p.č. 887 v k.ú. Babina za účelem pastvy
ovcí a koně na dobu neurčitou. OV Babina doporučuje vyţádat stanovisko OLH neboť se jedná o
pastvinu s lesním porostem. Ţádost bude projednána na příštím jednání RM (vyjádření OLH).

-410. Žádost o pronájem pozemku
Pan Jan Šeda, Ústí nad Labem ţádá o prodej, případně pronájem p.č. 187/2 v k.ú. Nebřeziny.
Důvodem ţádosti je dlouhodobý úklid a sekání tohoto pozemku. RM nedoporučuje prodej pozemku
a po vyjádření OV Nebřeziny bude předloţeno na jednání ZM.
11. Smlouva o zveřejnění inzerce
Návrh: RM schvaluje smlouvu o zveřejnění inzerce telefonních kontaktů města ve Zlatých
stránkách uzavřenou s firmou Mediatel spol. s r.o., Praha 8, Thámova 137/16 za cenu 3 605
Kč.
Hlasování: pro: 5
proti. 0
zdrţel se:0
12. Různé
a) Pravidla pro odstraňování vraků
RM byla informována o pravidlech pro odstraňování vraků dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích. Na základě tohoto zákona lze zpracovat vyhlášku města o likvidaci vraků. V případě
nedohody na odstranění vraku lze uplatňovat poplatek za uţívání veřejného prostranství dle platné
vyhlášky města.
b) Posuzování dětských hřišť z hlediska bezpečného provozu
Tajemník předloţil nabídku ing. J. Vondráška z firmy TUV SÜD s.r.o. České Budějovice na
provádění roční hlavní kontroly dětských hřišť dle nařízení vlády 173/97 Sb.
RM bere nabídku na vědomí.
c) Diakonie Broumov – uspořádání humanitární sbírky ošacení
Návrh: RM schvaluje uspořádání humanitární sbírky ošacení ve spolupráci s Centrem sociálních
sluţeb Broumov „Diakonie Broumov“ dne 12.9.2007. O uspořádání sbírky budou
informovány příspěvkové organizace města a osadní výbory.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

d) MK s.r.o. Luţany – nabídka prezentace města „Stolní kalendář měst a obcí ČR 2008“
Návrh: RM neschvaluje nabídku firmy Městské knihy s.r.o. Zehušice 123 na prezentaci města
v projektu „Stolní kalendář měst a obcí ČR 2008“. Důvodem je prezentace města
v regionálním kalendáři.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

e) Ţádosti o prodlouţení nájemních smluv v bytech města
Správce bytů města J. Klika předloţil návrh na prodlouţení či ukončení nájemních smluv v bytech
města.
Návrh: RM schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 490 s Ludmilou Hágrovou od
1.7.2007 do 30.6.2008 . Dále schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 490
s Antonínem Šimicem od 1.10. 2007 do 30.9.2008. RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v čp.
490 slečně PetřeNovákové, Komenského 86, Šťáhlavy (učitelka na SOŠ Plasy) od 1.9.2007
do 31.8.2008. RM schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 115
s Miroslavem Šaldou od 1.8.2007 do 30.9.2007 s tím, ţe bude provedena kontrola bytu.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

-5f) Úhrada členského poplatku v DSO I/27
Návrh: RM schvaluje úhradu členského poplatku 22 000 Kč za účast města v DSO I/27
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

g) Zmocnění pro účast na valného hromadě HS Babina
Návrh. RM schvaluje zmocnění pana Zdeňka Vaníka, Babina 4, aby zastupoval město Plasy na
valné hromadě HS Babina dne 27.10.2007
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

h) DPS – ţádost o přihlášení k TP
Paní Libuše Tekenöšová, Plasy 546 (DPS) ţádá opakovaně o přihlášení druha Josefa Lukeše
k trvalému pobytu do bytu v čp. 546 v Plasích. Ţádost byla jiţ jednou na jednání RM zamítnuta a
vedoucí PS Plasy paní Henzlová schválení ţádosti nedoporučuje.
Návrh. RM ukládá zpracovat po dohodě s právničkou města zamítavé stanovisko k přihlášení pana
Josefa Lukeše do bytu v čp. 546 (DPS) v Plasích.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

i) Výzva k veřejné omluvě
Starosta seznámil RM s výzvou k veřejné omluvě zaslanou Advokátní kanceláří Janstová, Smetana
& , Praha, Římská 104/14 zastupující Mgr. Markétu Lorenzovou, Plasy, Lipová 238 jako členku
Zastupitelstva města a Rady města a Ing. Václav Cejthamra, Ph.D, Plasy, Potoční 555 člena
kontrolního výboru města a to ve věci výroků uveřejněných městem Plasy v rámci projektu
regenerace centra města Plasy zejména výstavby kruhového objezdu. Zveřejněné údaje povaţují za
nepravdivé a poţadují písemnou omluvu, která bude zveřejněna po dobu 15 dní na vývěsce města a
uveřejněná v nejbliţším vydání Zpravodaje města Plasy. Bude projednáno na jednáno ZM.
j) TJ Sokol Plasy – stanovisko města k ţádosti o finanční podporu
Zástupci TJ Sokol Plasy poţádali o potvrzení stanoviska města k výstavbě budovy pro sportovní a
hospodářské zázemí v areálu TJ Sokol Plasy s vyčíslením konkrétní výše podpory. RM ţádost o
finanční podporu doporučuje ke schválení ZM s tím, ţe výše fin. podpory bude stanovena na
jednání ZM.
k) Časopis Vítaný host – nabídka propagace
Návrh: RM neschvaluje prezentaci města v připravovaném vydání časopisu Vítaný host za cenu
2 500 Kč
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se: 0
Ověřovatel zápisu: Karel Mařík
Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 12. jednání Rady města konané 29.8.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 223-07:
- zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí a osadních výborů
- stanovisko L. Urbana, Ţebnice 46 k odpovědi na dopis města ze dne 2.7.2007, který shrnoval
stanovisko města k dopisu OS Jakub Větší ze dne 7.6.2007
- činnost příspěvkových organizací města
- investiční akce města
Babina – je připravena realizace opravy MK u kapličky
H.Hradiště – zahájení opravy MK Hůrka je plánováno na pol. září 2007
Lomnička – terénní úpravy a výstavba hřiště bude zahájena 3.9.2007
Nebřeziny – instalace čekárny, skříňky a plakátovací plochy bude provedena do pol. září 2007
Ţebnice – byla provedena oprava plotu u školy a probíhá výstavba terasy u KD
Plasy – 31.8.2007 bude provedena kolaudace školní jídelny při ZŠ a 3.9.2007 zahájen provoz. Firma
předloţila návrh rekapitulace méněprací a víceprací s tím, ţe konečné znění bude předloţeno
na jednání ZM
- 29.8.2007 proběhla koordinační schůzka k přípravě projektu pro stavební povolení akce
výstavby BJ pod školou (přístupová komunikace včetně zapracování poţadavků sdruţení
nájemníků bytových domů čp. 433, 434
- dotační politiku města
- konání Západočeské ligy hasičů v Horním Hradišti dne 1.9.2007
- uzavření smlouvy mezi ZŠ Plasy a ČEZ Distribuce a.s. Děčín na zajištění rezervovaného příkonu
ve výši povoleného jističe před elektroměrem 3x250 A a připojení zařízení k distribuční soustavě
(školní jídelna při ZŠ Plasy)
- problematiku odstraňování vraků aut ve městě
- nabídku ing. J. Vodrášky z firmy TÚV SÜD České Budějovice na provádění kontrol dětských
hřišť dle nařízení vlády 173/97 Sb.
- výzvu k veřejné omluvě zaslanou Advokátní kanceláří Janstová, Smetana & , Praha, Římská
104/14 zastupující Mgr. Markétu Lorenzovou, Plasy, Lipová 238 jako členku Zastupitelstva města
a Rady města a Ing. Václav Cejthamra, Ph.D, Plasy, Potoční 555 člena kontrolního výboru města a
to ve věci výroků uveřejněných městem Plasy v rámci projektu regenerace centra města Plasy
zejména výstavby kruhového objezdu. Zveřejněné údaje povaţují za nepravdivé a poţadují
písemnou omluvu, která bude zveřejněna po dobu 15 dní na vývěsce města a uveřejněná
v nejbliţším vydání Zpravodaje města Plasy.
- TJ Sokol Plasy stanovisko města k ţádosti o finanční podporu k výstavbě budovy pro sportovní a
hospodářské zázemí v areálu TJ Sokol Plasy
Rada schvaluje:
usn.č. 224-07: - schvaluje návrhy komise ŢP na úpravu zeleně ze dne 19.6.2007, bod č. 268 – 272 a
zahájení jednání se zástupci Školního statku Plasy o ochranném pásmu Lomanského dubu
včetně zákazu hnojení.
usn.č. 225-07: - uspořádání VII. Tuning, Styling a Hi-fi sraz dne 15.9.2007 v areálu letiště AK
Plasy pro pořadatele pana Františka Flachse, Plzeň, Karafiátova 11. Dále schvaluje moţnost
uzavření ul. K Letišti tak, ţe bude slouţit po dobu akce jako výjezdová komunikace.
V případě vybírání vstupného bude uhrazen poplatek dle vyhlášky města. Občané budou
upozorněni na částečnou uzavírku ulice K Letišti

-2usn.č. 226-07: - fin. příspěvek 500 Kč na besedu s mykologem dne 26.8.2007 a dále 500 Kč
na sportovní den k ukončení prázdnin dne 1.9.2007 v Babiné. Obě akce pořádá SDH Babina.
usn.č. 227-07: - směrnici č. 11 za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Plasy platnou od
1.9.2007 (úplata 200 Kč, 2/3 docházky 130 Kč, do 5 dnů v měsíci 100 Kč)
usn.č. 228-07: - smlouvu o zveřejnění inzerce telefonních kontaktů města ve Zlatých
stránkách uzavřenou s firmou Mediatel spol. s r.o., Praha 8, Thámova 137/16 za cenu 3 605
Kč.
usn.č. 229-07: - uspořádání humanitární sbírky ošacení ve spolupráci s Centrem sociálních
sluţeb Broumov „Diakonie Broumov“ dne 12.9.2007. O uspořádání sbírky budou
informovány příspěvkové organizace města a osadní výbory
usn.č. 230-07: prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 490 s Ludmilou Hágrovou od
1.7.2007 do 30.6.2008 . Dále schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 490
s Antonínem Šimicem od 1.10. 2007 do 30.9.2008. RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v čp.
490 slečně Petře Novákové, Komenského 86, Šťáhlavy (učitelka na SOŠ Plasy) od 1.9.2007
do 31.8.2008. RM schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 115
s Miroslavem Šaldou od 1.8.2007 do 30.9.2007 s tím, ţe bude provedena kontrola bytu
usn.č. 231-07: - úhradu členského poplatku 22 000 Kč za účast města v DSO I/27
usn.č. 232-07: - zmocnění pana Zdeňka Vaníka, Babina 4, aby zastupoval město Plasy na
valné hromadě HS Babina dne 27.10.2007
Rada neschvaluje
usn.č. 233-07: - nabídku firmy Městské knihy s.r.o. Zehušice 123 na prezentaci města
v projektu „Stolní kalendář měst a obcí ČR 2008“. Důvodem je prezentace města
v regionálním kalendáři
usn.č. 234-07: - prezentaci města v připravovaném vydání časopisu Vítaný host za cenu
2 500 Kč
Rada ukládá
usn.č. 235-07: - zpracovat po dohodě s právničkou města zamítavé stanovisko k přihlášení pana
Josefa Lukeše do bytu v čp. 546 (DPS) v Plasích
Zodpovídá: Ing. Domabyl, J. Klika

Termín: do 20.9.2007

Rada překládá ZM
- J. Šeda, Ústí nad Labem – ţádost o prodej části p.č. 187/2 v k.ú. Nebřeziny
- výzvu k veřejné omluvě
- TJ Sokol Plasy – stanovisko města k ţádosti o finanční podporu
Vyhotoveno: 4.9.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

