Zápis
z 50. jednání Rady města konané 18.4.2006 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Karel Mařík - místostarosta
Ladislav Urban – místostarosta
Zdeněk Hanzlíček – radní
Ing. Miloslav Vaňourek - radní
Ověřovatel zápisu: Z. Hanzlíček
Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
Připomínky, návrh na doplnění programu: bez připomínek
Hlasování: pro: 5
proti: 0

zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení a kontrola usnesení
Jednání RM zahájil starosta a provedl kontrolu usnesení – splněno ve všech bodech.
2. Zprávy starosty
- Český rozhlas Plzeň – vysílání o městě dne 12.4.2006
- Česká pojišťovna a.s. – postup řešení povodňových škod
- kamerový systém města – právní posouzení pouţívání
- zápis ze společného jednání dne 28.3.2006 – koordinace společného postupu při mapování a
tlumení sociálně patologických jevů v oblastech s vyšší koncentrací ţáků a studentů
- zápis z jednání s Policií ČR dne 12.4.2006 (mjr. Rybák)
- oznámení o konání letního tábora – Nebřeziny – Beroun Závodí
- RM bere na vědomí petici asociace FALUNGONG ČR
- zápis z kontroly MěÚ ze dne 24.3.2006 provedená KÚ PK ve věci čerpání dotací z PSOV 2005 –
akce „Dešťová kanalizace v H.Hradišti“
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Plasy za rok 2005 provedenou KÚ PK
- varhany – zápis z jednání ve věci koordinace postupu instalace varhan v kostele v Plasích
3. Výbory a komise
K. Mařík předloţil zápis ze schůze kontrolního výboru dne 12.4.2006 . RM bere zápis na vědomí a
ukládá připravit návrhy úprav jednotlivých nájemních smluv.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Dále bylo zabezpečeno odstranění autovraků z ulice Potoční.
K. Mařík předloţil seznam osob s trvalým bydlištěm v Plasích a obcích, kteří se dlouhodobě na
adrese TP nezdrţují jako podklad pro osvobození od poplatku za likvidaci TDO.
Návrh: RM schvaluje osvobození od poplatku za likvidaci TDO dle předloţeného seznamu, viz.
příloha zápisu.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Při pořádání kulturních akcí platí povinnost označení vstupenek razítkem města i v případě, ţe je
město spolupořadatelem akce.

-24. Osadní výbory, SDH
L. Urban informoval o jednání na odboru školství MěÚ Kralovice ve věci financování ranního
provozu školní druţiny. Konstatoval, ţe situaci s financováním bylo moţné řešit jiţ na počátku
školního roku.
Z. Hanzlíček upozornil, ţe na základě informací KÚ, odbor školství bylo financování ranního
provozu školní druţiny odmítnuto.
Dále byl předloţen zápis z jednání OV Ţebnice ve věci navrţených úprav hostince. Z důvodu
upřesnění některých informací budou na příští jednání RM přizváni zástupci OV a SDH Ţebnice.
RM bere zprávy na vědomí.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – byl předloţen zápis ze 3. jednání školské rady ze dne 28.2.2006
RM bere zápis na vědomí
- z důvodů zachování provozu školní druţiny je nutná oprava usnesení, které provoz
s platností od 1.4.2006 ukončovala
Návrh: RM ruší usnesení RM č. 49-828 ze dne 22.3.2006, které rušilo provoz ranní druţiny při ZŠ
Plasy od 1.4.2006
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 1 (Hanzlíček)

MŠ Plasy – ředitelka předloţila zápis prověrky BOZP s tím, ţe drobné odstranitelné závady byly
zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2006 a větší investiční akce (zastřešení pavilonu
1 a 2) jsou ve výhledu investičních akcí
RM bere zápis na vědomí.
ZUŠ Plasy – ředitel předloţil přílohu k ţádosti o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 1.4.2006 (soulad se zákonem)
Návrh: RM schvaluje přílohu k ţádosti o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 1.4.2006
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
MěK Plasy – ředitel předloţil čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2006
RM bere čerpání rozpočtu na vědomí.
6. Investiční akce – průběh
Babina – oprava hřiště, nástup firmy od 24.4.2006. Dále bude svolána schůzka za účelem přípravy
rekonstrukce komunikace u kapličky včetně cenových nabídek
H.Hradiště – pokračování budování kanalizace a části místního vodovodu¨
Lomnička – dokončení rekonstrukce hasičárny a příprava projektu úpravy středu obce
Nebřeziny – po vydání stavebního povolení a výběru firmy bude zahájena rekonstrukce středu obce
Ţebnice – zahájeno oplocování hřiště a oprava výpusti rybníka
Plasy – pokračování budování kanalizace v ul. Lesní, studie rekonstrukce kina
RM bere zprávu na vědomí.
7. Kulturní akce – informace
RM byla informována o připravovaných kulturních akcích, zejména u kterých je město
spolupořadatelem. Byla provedena kontrola prezentace města u těchto akcí (umístění loga,
prezentace v médiích). RM bere zprávu na vědomí

-38. Gymnázium Plasy – žádost o prominutí poplatků
Návrh: RM schvaluje prominutí poplatku ze vstupného v rámci studentské akce Gymnázia Plasy
„Majáles 2006“ a dále osvobození od poplatku za pronájem klubovny v areálu Velká louka
v rámci výše uvedené akce
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Návrh: RM schvaluje finanční příspěvek pro SDH Plasy ve výši 680 Kč na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla na rok 2006 – Walter a dále fin. příspěvek 1.380 Kč
na úhradu elektrické energie (topení)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
9. Návrh nájemní smlouvy
Na jednání RM byl přítomen zástupce firmy Euroagency pan Z. Úlovec, který se vyjádřil k návrhu
nájemní smlouvy. Ke všem připomínkám zaujala stanovisko i RM. Ve všech bodech nájemní
smlouvy došlo ke shodě s tím, ţe právnička města zapracuje připomínky do návrhu nájemní
smlouvy. Před podpisem smlouvy bude návrh předloţen zástupcům firmy Euroagency.
Návrh: RM ukládá připravit konečný návrh nájemní smlouvy na základě dohody a předloţit ke
schválení na příští jednání RM.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Zástupce firmy Euroagency dále poţádal o moţnost uzavření splátkového kalendáře v rámci kupní
smlouvy na prodej p.č. 283/148 v Plasích, který byl odsouhlasen ZM.
Návrh: RM schvaluje tento splátkový kalendář na prodej p.č. 283/148 v Plasích:
1.splátka – 25% ceny, zůstatková cena bude rozloţena do 4 let s tím, ţe navýšení zůstatku
bude činit kaţdý rok 2% po dobu splátek
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
10. Žádost o pronájem
Pan Josef Nádvorník, Nebřeziny 65 podal ţádost o pronájem bývalé hasičské zbrojnice v obci
Nebřeziny. OV Nebřeziny pronájem doporučuje.
Návrh: RM schvaluje pronájem bývalé hasičárny na p.č. 56 v k.ú. Nebřeziny panu Josefu
Nádvorníkovi, Nebřeziny 65. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1.5.2006, cena
za m2 činí 50 Kč. Celková výměra 45 m2, výpovědní lhůta 3 měsíce.
Hlasování: pro: 5

proti. 0

zdrţel se: 0

11. Žádost o pronájem pozemků
Pan Karel Záhrobský H.Hradiště 24 ţádá o pronájem části p.č. 66/1 a 839/2, obě v k.ú. Horní
Hradiště za účelem postavení dočasné kolny na stavební materiál. OV Horní Hradiště s navrţeným
umístěním kolny nesouhlasí.
Návrh: RM neschvaluje ţádost pana Karla Záhrobského H.Hradiště 24 ţádá o pronájem části p.č.
66/1 a 839/2, obě v k.ú. Horní Hradiště za účelem postavení dočasné kolny na stavební
materiál
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

-412. KÚ PK – žádost o umístění zastávek
Návrh: RM schvaluje ţádost KÚ PK k umístění zastávky v Plasích (Severka) na lince Ţlutice –
Manětín – Plasy – Kaznějov – YWTC
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

13. Návrh dodatku ke smlouvě 1/96
Návrh: RM schvaluje dodatek č. 1/2006 ke smlouvě mandátní č. 1/96 ze dne 25.4.1996 o
podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi Městem Plasy a
Ing. Milanem Pořádkem s platností od 1.1.2006.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

14. Návrh dohody o spolupráci
Návrh: RM neschvaluje předloţený návrh dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a Sdruţením
Destinační management Český Západ se sídlem Plzeň, Prešovská 7 ve věci vzájemné
spolupráce v oblasti cestovního ruchu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
15. Návrh zadání územního plánu VÚC PK
Byl předloţen návrh zadání územního plánu velkého územního celku Plzeňského kraje s tím, ţe
město můţe uplatnit připomínky ve lhůtě do 30 dnů od obdrţení návrhu zadání.
Návrh: RM ukládá zpracovat připomínky k návrhu zadání územního plánu VÚC Plzeňského kraje a
odeslání do 28.4.2006 na KÚ PK.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

16. Různé
a) RM neschvaluje návrh na zřízení veřejně přístupné internetové fotogalerie města v rámci projektu
„FOTO ČR“ předloţenou panem Vítězslavem Budnikovem za cenu 1 Kč/1obyvatel města
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

b) RM bere na vědomí rámcový harmonogram otevření eurocenter v regionu ČR předloţený
Úřadem Vlády ČR.
c) Firma Techem, Slovanská alej 30, Plzeň předloţila nabídku indikátorů pro rozúčtování topných
nákladů do bytů ve vlastnictví města.
Návrh: RM ukládá připravit do příštího jednání RM cenovou kalkulaci pro čp. 490 a DPS s tím, ţe
o nabídce bude informována firma Termglobal Plzeň jako provozovatel kotelen.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

d) Úprava sazby – RM schvaluje úpravu hodinové sazby pro promítače v kině s platností od
1.4.2006 – 60 Kč/hod. a dále hodinovou sazbu pro pracovníky města se kterými je uzavřena dohoda
o pracovní činnosti – 50 Kč/hod.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0

-5e) Úřad práce
Návrh: RM schvaluje uzavření dohody mezi Městem Plasy a Úřadem práce Plzeň-sever na
vytvoření dvou pracovních míst u technických sluţeb v době od 05/2006 do 11/2006.
Smlouva bude předloţena na příští jednání RM.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

f) Návrh smlouvy
Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky s názvem III/205 10
Plasy Manětínská ul. uzavřenou mezi Městem Plasy a SÚS Kralovice, Ţatecká 732 jejíţ p
předmětem je realizace stavby s označením „ III/205 10 Plasy Manětínská ul.“ Jedná se o
podlimitní veřejnou zakázku zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění (§ 27 odst. 3
písm. d) zák. 40/2004 Sb.)
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Vyhotoveno:
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Hanzlíček

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Karel Mařík

Usnesení
z 50. jednání Rady města konané 19.4.2006 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 50-842: - zprávy starosty a místostarostů
- činnost výborů, komisí
- činnost příspěvkových organizací města
- průběh investičních akcí
- seznam kulturních akcí a akcí kde je město spolupořadatelem
- rámcový harmonogram otevření eurocenter v regionu ČR
Rada schvaluje:
usn.č. 50-843: - osvobození od poplatku za likvidaci TDO dle předloţeného seznamu, viz. příloha
zápisu
usn.č. 50-844: - zrušení usnesení RM č. 49-828 ze dne 22.3.2006, které rušilo provoz ranní druţiny
při ZŠ Plasy od 1.4.2006
usn.č. 50-845: - finanční příspěvek pro SDH Plasy ve výši 680 Kč na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla na rok 2006 – Walter a dále fin. příspěvek
1.380 Kč na úhradu elektrické energie (topení)
usn.č. 50-846: - přílohu k ţádosti ZUŠ Plasy o změnu zápisu školy do rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 1.4.2006
usn.č. 50-847: - prominutí poplatku ze vstupného v rámci studentské akce Gymnázia Plasy
„Majáles 2006“ a dále osvobození od poplatku za pronájem klubovny v areálu Velká
louka v rámci výše uvedené akce
usn.č. 50-848: - tento splátkový kalendář na prodej p.č. 283/148 v Plasích mezi Městem Plasy a
firmou Euroagency Horní Bříza:
1.splátka – 25% ceny, zůstatková cena bude rozloţena do 4 let s tím, ţe navýšení
zůstatku bude činit kaţdý rok 2% po dobu splátek
usn.č. 50-849: - pronájem bývalé hasičárny na p.č. 56 v k.ú. Nebřeziny panu Josefu Nádvorníkovi,
Nebřeziny 65. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1.5.2006, cena
za m2 činí 50 Kč. Celková výměra 45 m2, výpovědní lhůta 3 měsíce
usn.č. 50-850:- ţádost KÚ PK k umístění zastávky v Plasích (Severka) na lince Ţlutice – Manětín –
Plasy – Kaznějov – YWTC
usn.č. 50-851: - dodatek č. 1/2006 ke smlouvě mandátní č. 1/96 ze dne 25.4.1996 o podmínkách
výkonu funkce odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi Městem Plasy a
Ing. Milanem Pořádkem s platností od 1.1.2006.
usn.č. 50-852: - úpravu hodinové sazby pro promítače v kině s platností od 1.4.2006 – 60 Kč/hod. a
dále hodinovou sazbu pro pracovníky města se kterými je uzavřena dohoda o
pracovní činnosti – 50 Kč/hod.

-2usn.č. 50-853: - uzavření dohody mezi Městem Plasy a Úřadem práce Plzeň-sever na vytvoření
dvou pracovních míst u technických sluţeb v době od 05/2006 do 11/2006.
Smlouva bude předloţena na příští jednání RM
usn.č. 50-854: - uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky s názvem III/205 10
Plasy Manětínská ul. uzavřenou mezi Městem Plasy a SÚS Kralovice, Ţatecká 732
jejíţ předmětem je realizace stavby s označením „ III/205 10 Plasy Manětínská
ul.“ Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadanou formou jednacího řízení bez
uveřejnění (§ 27 odst. 3 písm. d) zák. 40/2004 Sb.)
Rada neschvaluje:
usn.č. 50-855: - ţádost pana Karla Záhrobského H.Hradiště 24 ţádá o pronájem části p.č.
66/1 a 839/2, obě v k.ú. Horní Hradiště za účelem postavení dočasné kolny na
stavební materiál
usn.č. 50-856: - předloţený návrh dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a Sdruţením Destinační
management Český Západ se sídlem Plzeň, Prešovská 7 ve věci vzájemné
spolupráce v oblasti cestovního ruchu
usn.č. 50-857: - návrh na zřízení veřejně přístupné internetové fotogalerie města v rámci projektu
„FOTO ČR“ předloţenou panem Vítězslavem Budnikovem za cenu 1 Kč/1obyvatel
města
Rada ukládá:
usn.č. 50-858: - připravit konečný návrh nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a firmou Euroagency
Horní Bříza na pronájem areálu Velká louka na základě dohody a předloţit ke
schválení na příští jednání RM.
Zodpovídá: Ing. Domabyl
Termín: do 3.5.2006
usn.č. 50-859: - zpracovat připomínky k návrhu zadání územního plánu VÚC Plzeňského kraje a
odeslání do 28.4.2006 na KÚ PK
Zodpovídá: Mgr. Hurt
Termín: do 28.4.2006
usn.č. 50-860: - připravit do příštího jednání RM cenovou kalkulaci instalace indikátorů pro
rozúčtování topných nákladů pro čp. 490 a DPS s tím, ţe o nabídce bude
informována firma Termglobal Plzeň jako provozovatel kotelen

Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Karel Mařík
místostarosta

Ladislav Urban
místostarosta

