Zápis
z 56. jednání Rady města konané 20.9.2006 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Karel Mařík - místostarosta
Ladislav Urban - místostarosta
Zdeněk Hanzlíček – radní
Ing. Miloslav Vaňourek - radní
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Hanzlíček
Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
Připomínky, návrh na doplnění programu: bez připomínek
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
Návrh: RM ukládá předloţit nabídky na nákup nového uţitkového vozidla pro TS od 5 firem (VW,
Renault, Ford, Peugeot a Hyundai) včetně návrhu leasingových splátek.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

2. Zprávy starosty
- jednání se zástupci Společnosti hradů a zámků ve střední Evropě – CCEC ve věci přestavby
prelatury na hotel vyšší kategorie
- závěrečná jednání ve věci projektové dokumentace rekonstrukce mostu a výstavby kruhové
křiţovatky
- RRA – spolupráce při přípravě podkladů pro výstavbu sběrného dvora
- jednání v obci Bílov o moţnostech propojení koňských stezek z Rakovnicka přes Kralovicko,
Plasko a Manětínsko
3. Výbory a komise
Návrh: RM schvaluje návrh předloţený K. Maříkem na osvobození od placení poplatku ze
vstupného z představení pantomimy profesora Ctibora Turby dne 15.9.2006 (klášter)
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

Na jednání se dostavil ing. Vaňourek – počet členů RM - 5
4. Osadní výbory, SDH
L. Urban předloţil zápis z jednání OV H.Hradiště ze dne 30.8.2006, informoval o účasti na
Západočeské hasičské lize v H.Hradišti a divadelním představení na hájence v Lomanech.
Návrh: RM schvaluje nákup rozhlasové ústředny pro obec Babinou na základě předloţené nabídky
za cenu cca 23 tis. Kč
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

-2Návrh: RM ukládá z důvodů opakovaného zaplavování obecní studny v H.Hradišti dešťovou
vodou z polí v uţívání ZD Kralovice svolání schůzky a dále vybudování ţlábků okolo
studny.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – návrh: RM schvaluje ţádost ředitele ZŠ Plasy o výjimku z nejvyššího počtu ţáků ve
třídě 7.A z 30 na 32 ţáků (§ 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb.) s tím, o záměru bude
informována školská rada a informováni rodiče ţáků
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

MŠ Plasy – ředitelka předloţila „Evaluační zprávu“ za rok 2005/2006
RM bere zprávu na vědomí.
6. Investiční akce – průběh
Babina – úprava návsi, stavbu provede firma Stavoservis podle předloţené cenové nabídky a
upraveného projektu (konzultováno s občany)
H.Hradiště – dokončení rozvodu hlavního vodovodního řádu a nutnost vybudování ţlábku u obecní
studny proti zaplavování
Lomnička – postupná oprava kapličky (střecha) dle cenových nabídek
Nebřeziny – oprava návsi, stavbu provede firma Stavoservis dle projektu a předloţené cenové
nabídky
Ţebnice – rekonstrukce kulturního domu podle harmonogramu dohodnutého s OV a SDH Ţebnice a
v rámci schválených fin. prostředků
Plasy – probíhá vybudování kanalizace Střelnice firmou Pohl, příprava úpravy povrchů balenou
asfaltovou směsí v ul. Ke Kolu – firma BP Dýšina
- vybudování chodníku v ul. Babinská bude konzultováno s SÚS Kralovice ve věci
případné finanční spoluúčasti (odvodnění komunikace)
RM bere zprávu na vědomí
7. Žádosti o fin. příspěvky, kultura
TJ Sokol Plasy ţádá o finanční příspěvek na činnost ve výši 95.966 Kč. RM ţádost doporučuje ke
schválení. Bude předloţeno jednání ZM.
Byla podána zpráva o vystoupení prof. C. Turby, tiskové konferenci k rekonstrukci varhan a stav
příprav koncertu 29.9.2006 v kostele.
8. Průzkum stavu lesů města Plasy
Ing. Červený zpracoval zprávu o stavu lesů města včetně fotodokumentace v rozsahu prací 115 hod
a cca 120 km cestovné.
Bude projednáno na příštím jednání RM.
9. Společenství vlastníků bytů 433, 434
Platí stanovisko z 55. jednání RM ze dne 30.8.2006.

-310. Integrovaný projekt – Plasy – město 21. století
RM byla seznámena s „Integrovaným projektem – Plasy – město 21. století“ předloţeným Mgr. J.B.
Sporkovou s cílem posílit město jako centrum vzdělanosti a co nejširšího vyuţití nově
rekonstruovaných varhan.
RM bere návrh projektu na vědomí s tím, ţe o uvolňování fin. prostředků na projekty musí ţádat
vlastníci objektů, které projekt zahrnuje.
11. Becker Bohemia
Firma předloţila vyúčtování plnění smlouvy za I. pol. 2006, které předpokládá doplatek za
provedené sluţby ve výši 91.756 Kč.
Návrh: RM ukládá projednat doloţení jednotlivých částek doplatků se zástupcem firmy Becker
Bohemia. Bude předloţeno na jednání ZM a ve Zpravodaji města bude zveřejněn způsob
dočasné likvidace odpadů (zejména biologického)
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

12. Žádost o odkoupení pozemku
a) Manţelé Toncarovi, Kaznějov, Školní 469 ţádají o odkoupení p.č. 879/17 o výměře 81 m2 v k.ú.
Babina. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2. Bude předloţeno na jednání ZM společně
s vyjádřením OV Babina.
b) Pan Jaroslav Král, Plasy, Manětínská 165 ţádá o moţnost výstavby RD na p.č. 265/17 v k.ú.
Plasy. RM doporučuje ţádost schválit. Bude předloţeno na jednání ZM.
c) Manţelé Patejdlovi, Plasy, Lipová 410 ţádají o moţnost výstavby RD na p.č. 322/11 v k.ú.
Plasy. RM doporučuje ţádost schválit. Bude předloţeno na jednání ZM.
13. Různé
a) Nabídka CCS karet – RM neschvaluje předloţenou nabídku na pořízení karet CCS limit od CCS
česká společnost pro platební karty a.s. Praha.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

b) RM schvaluje ţádost Pionýrské skupiny Střela Plasy zastoupené Romanem Martiniakem o
poskytnutí dlouhodobého bezplatného uţívání dvou místností na p.č. 186/2 v k.ú. Plasy (bývalá
sokolovna). Smlouva bude uzavřena s platností od 1.10.2006 s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

c) Nájemní smlouvy - byty, ţádosti o prodlouţení
RM schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy do 30.9.2007 na byt č. 2 v čp. 490 – Antonín Šimice,
dále prodlouţení nájemní smlouvy do 30.6.2007 na byt č. 8 v čp. 490 – Ludmila Hágrová a
prodlouţení nájemní smlouvy do 31.8.2007 na byt č. 5 v čp. 490 – Blanka Sykáčková.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

-4d) RM schvaluje prominutí dluţné částky 1.170 Kč za nájemné v měsících červenec a srpen 2005
panu Jiřímu Slachovi za uţívání nebytových prostor prodejny smíšeného zboţí v Horním Hradišti.

Vyhotoveno: 27.9.2006
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Hanzlíček

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Karel Mařík

Usnesení
z 56. jednání Rady města konané 20.9.2006 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 56-942: - zprávy starosty a místostarostů
- činnost výborů, komisí, zápisy OV a SDH
- činnost příspěvkových organizací města
- průběh investičních akcí
- „Evaluační zprávu za rok 2005/2006“ předloţenou ředitelkou MŠ
- informace o plánovaných kulturních akcích (příprava , tisková konference aj.)
- integrovaný projekt Plasy – město 21. století předloţený Mgr. J.B.Sporkovou
Rada schvaluje:
usn.č. 56-943: - návrh předloţený K. Maříkem na osvobození od placení poplatku ze
vstupného z představení pantomimy profesora Ctibora Turby dne 15.9.2006
(klášter)
usn.č. 56-944: - nákup rozhlasové ústředny pro obec Babinou na základě předloţené nabídky
za cenu cca 23 tis. Kč
usn.č. 56-945: - ţádost ředitele ZŠ Plasy o výjimku z nejvyššího počtu ţáků ve třídě 7.A z 30 na 32
ţáků (§ 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb.) s tím, o záměru bude informována školská
rada a informováni rodiče ţáků
usn.č. 56-946: - ţádost Pionýrské skupiny Střela Plasy zastoupené Romanem Martiniakem o
poskytnutí dlouhodobého bezplatného uţívání dvou místností na p.č. 186/2 v k.ú.
Plasy (bývalá sokolovna). Smlouva bude uzavřena s platností od 1.10.2006
s výpovědní lhůtou 3 měsíce
usn.č. 56-947: - prodlouţení nájemní smlouvy do 30.9.2007 na byt č. 2 v čp. 490 – Antonín Šimice,
dále prodlouţení nájemní smlouvy do 30.6.2007 na byt č. 8 v čp. 490 – Ludmila
Hágrová a prodlouţení nájemní smlouvy do 31.8.2007 na byt č. 5 v čp. 490 –
Blanka Sykáčková
usn.č. 56-948: - prominutí dluţné částky 1.170 Kč za nájemné v měsících červenec a srpen 2005
panu Jiřímu Slachovi za uţívání nebytových prostor prodejny smíšeného zboţí
v Horním Hradišti
Rada neschvaluje:
usn.č. 56-949: - předloţenou nabídku na pořízení karet CCS limit od CCS česká společnost pro
platební karty a.s. Praha.
Rada ukládá:
usn.č. 56-950: - předloţit nabídky na nákup nového uţitkového vozidla pro TS od 5 firem (VW,
Renault, Ford, Peugeot a Hyundai) včetně návrhu leasingových splátek
Zodpovídá: Ing. Domabyl

Termín: do 29.9.2006

-2usn.č. 56-951: - z důvodů opakovaného zaplavování obecní studny v H.Hradišti dešťovou
vodou z polí v uţívání ZD Kralovice svolání schůzky a dále vybudování ţlábků
okolo studny.
Zodpovídá: L. Urban, Ing. Domabyl

Termín: do 15.10.2006

usn.č. 56-952: - projednat doloţení jednotlivých částek doplatků se zástupcem firmy Becker
Bohemia. Bude předloţeno na jednání ZM a ve Zpravodaji města bude zveřejněn
způsob dočasné likvidace odpadů (zejména biologického)
Zodpovídá: J. Klika

Termín: do 10.10.2006

Rada předkládá ZM
- nákup nového uţitkového vozidla pro TS formou leasingu
- ţádost TJ Sokol Plasy o fin. příspěvek
- čp. 433, 434 v Plasích – úprava ploch okolo domu
- Becker Bohemia – vyúčtování za I. pol. 2006
- ţádosti o odkoupení pozemků a výstavbu RD:
a) manţelé Toncarovi, Kaznějov – ţádosti o odkoupení p.č. 879/17 v k.ú. Babina
b) Jaroslav Král, Plasy 165 – ţádost o výstavbu RD na p.č. 265/17 v k.ú. Plasy
c) manţelé Patejdlovi, Plasy 419 – ţádost o výstavbu RD na p.č. 322/11 v k.ú. Plasy

Vyhotoveno: 27.9.2006
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Karel Mařík
místostarosta

Ladislav Urban
místostarosta

