Zápis
z 10. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 20.2.2008
Začátek jednání: 17.00 hod.
Jednání ukončeno: 20.30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 členů ZM
Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: M. Martiniak
Václav Šiml
Doplnění programu: 8 c) Ţádost města o odkoupení pozemku – část p.č. 20/3 v k.ú.
H.Hradiště od Juliuse Jelši, Plzeň
11 e) Smlouva o zpracování projektu za účelem obdrţení dotace na rek.
MK firmou Raven
11 f) TJ Sokol Plasy – informace o stavbě budovy technického zázemí
Zápis z jednání: Ing. Josef Domabyl
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
Z důvodů odstoupení ze ZM Mgr. Jiřího Novotného sloţila do rukou starosty slib paní Iva
Kinclová, jako první náhradník ODS. Starosta poděkoval Mgr. Novotnému za dlouholetou
práci pro město Plasy.
1. Zahájení jednání a kontrola usnesení
Zahájení a kontrolu usnesení provedl starosta Mgr. Hurt – jednotlivé body splněny.
2. Zprávy starosty a místostarosty, předsedů výborů a komisí
Starosta, místostarosta a předsedové výborů a komisí informovali o nejdůleţitějších
událostech od posledního jednání ZM. Starosta informoval zejména o nejdůleţitějších bodech
projednávaných na Zastupitelstvu PK, DSO I/27 (inventarizace pozemků, moţnost
pozemkových úprav na trase obchvatu). Mgr. Lorenzová o komisi pro mezinárodní spolupráci
při PK (projekt Euroregio).
V. Šiml informoval o účasti na výročních valných hromadách SDH a okrskové schůzi SDH.
Připomněl důleţitost spolupráce s HZS Plasy. Bude provedena průběţná kontrola hasičáren.
OV v jednotlivých obcích se spolupodílí na přípravě akcí na rok 2008. Byl dodán rozpis sběru
odpadů na rok 2008.
Ing. Gross informoval o jednání finančního výboru dne 18.2.2008 s tím, ţe podrobné
informace budou sděleny při projednávání konkrétních bodů v rámci programu ZM.
K. Mařík informoval o činnosti komise IKRŠK a I. Kinclová o činnosti komise sociální a
bytové.
Na jednání byly předloţeny tyto studie a projekty: návrh územního plánu, multifunkční
zařízení, knihovna, sběrný dvůr, parcely nad ŘD, rekonstrukce MK ul. Lesní, Lipová, Luční a
Pod Tratí. ZM bere zprávy na vědomí.
3. Zpráva OLH Ing. Pořádka o hospodaření v lesích města
OLH ing. Milan Pořádek přednesl zprávu o hospodaření v lesích města za rok 2007 a plán na
rok 2008. Celkem má město 549 ha lesa /50 ha ochranný/, ostatní je les hospodářský. Nyní
probíhá osmý rok desetiletého období hosp. plánu. Na jednání byly dále předloţeny dvě
nabídky na zpracování desetiletého plánu pro další období. ZM bere zprávu na vědomí.
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Ing. Musilová přednesla výsledky stavu účtu k 31.12.2007 – 12 253 773,51 Kč. Závěrečný
účet a výsledky druhé části auditu budou projednány na příštím jednání ZM. Úvěrové účty
k 31.12.2007: kanalizace Střelnice: 1 999 999,80 Kč
MK H.Hradiště:
3 751 888,10 Kč
ZM bere zprávu na vědomí.
ZŠ Plasy, MŠ Plasy a MěK předloţily návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok
2007. Ředitelé zdůvodnili předloţené návrhy.
Návrh: ZM schvaluje předloţené návrhy rozdělení hospodářských výsledků za rok 2007
příspěvkových organizací města takto:
hlavní činnost

ZŠ Plasy
MŠ Plasy
ZUŠ Plasy
MěK Plasy
Hlasování: pro: 13

hospod.činnost

celkem
115 564,84 Kč
Do fondu rezervního (914) bude převedeno 10 564,84 Kč
a do fondu reprodukce majetku (916)
105 000,00 Kč
219 630,34 Kč
Do fondu odměn (911) bude převedeno
30 000,00 Kč
a do rezervního fondu
189 630,34 Kč
78 110,70 Kč
Do fondu odměn (911) bude převedeno
10 000,00 Kč
a do rezervního fondu
68 110,70 Kč
1 119,65 Kč
Do fondu odměn bude převedena částka
1 119,65 Kč
proti: 0

zdrţel se: 0

5. Návrh dotační politiky města na rok 2008
Starosta přednesl strategii dotační politiky města na rok 2008 s výhledem na rok 2009.
Přiloţená tabulka ukazuje typy dotací o které bylo poţádáno, poskytovatele, termín podání
ţádostí, předpokládanou cenu akce a nutnou finanční spoluúčast města. Plzeňský kraj byl
poţádán o dotaci na propagační materiál – atraktivní turistické cíle Plaska, edici Tilia
Plassensis – 4. díl, cyklus varhanních koncertů s mezinárodní účastí, úprava návsi a zeleně
s výstavbou hřiště v Lomničce, paměť krajiny a obnova drobných památek v krajině a
komplexní informační systém mikroregionu Dolní Střela. Další ţádost o dotaci byla podána
v roce 2007 na MPSV – pečovatelská sluţba s tím, ţe předběţně byla odsouhlasena částka
220 000 Kč, dále byla jiţ potvrzena dotace na výstavbu sběrného dvora z fondů EU ve výši
4 876 226 Kč a podíl města činí 683 774 Kč.
Návrh: ZM schvaluje podání těchto ţádostí o dotaci pro rok 2008 – viz. příloha zápisu a
pověřuje RM rozhodnutím o podání ţádosti na rekonstrukci MK – 1. etapa
k 14.3.2008
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdrţel se: 1(Urban)
6. Investiční akce města 2008 - informace o přípravě
Starosta a tajemník informovali o připravovaných investičních akcích na rok 2008 zejména
ve vztahu k připravovaným ţádostem o dotace. Tajemník informoval o pracích na realizaci
vrtu jako zdroje pitné vody v Ţebnici. ZM bere na vědomí.
7. Žádosti o odkoupení pozemků
a) Jiří Pácl, Babina 10 ţádá o odkoupení p.č. 22/2 v k.ú. Babina o výměře 252 m2 (zastavěná
plocha a nádvoří). OV Babina s prodejem souhlasí v návaznosti na zakoupení sousední

-3nemovitosti (kupní smlouvu uzavřít po předloţení kupní smlouvy na sousední nemovitosti).
RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2.
V průběhu hlasování nebyl přítomen: Hanzlíček, Soutner, Novák
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 22/2 v k.ú. Babiná o výměře 252 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) panu Jiřímu Páclovi, Babina 10 za cenu 50 Kč/m2. Smlouva bude uzavřena po
doloţení vlastnictví nemovitostí čp. 16 na p.č. 21 a 22/1 v k.ú. Babina
Hlasování: pro: 10

proti:0

zdrţel se:0

b) A. Kubátko, Š. Brejchová, H.Hradiště 13 ţádají o odkoupení p. č. 817/1 část a) a b) – k.ú.
H.Hradiště. OV H.Hradiště doloţí vyjádření na jednání ZM. Stavební technička upozorňuje
na základě místního šetření na nutnost dodrţení ochranného pásma kanalizace (cca 3 m), která
vede v těsné blízkosti současného oplocení. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2 s tím, ţe
bude zachováno ochranné pásmo obecní kanalizace. Prověřit majitele sousedního pozemku.
V průběhu hlasování nebyl přítomen: Hanzlíček, Soutner, Novák, Martiniak
Návrh: ZM schvaluje prodej části p.č. 817/1, část „a“ o výměře cca 130 m2 v k.ú. Horní
Hradiště Robertu Kubátkovi, Horní Hradiště 13 za cenu 50 Kč/m2 a části p.č. 817/1
část „b“ o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Hradiště Šárce Brejchové, Horní
Hradiště 13 za cenu 50 Kč/m2. Pozemek bude zaměřen na náklady ţadatele s tím, ţe u
zaměření bude zástupce města a OV Horní Hradiště. Zaměření bude provedeno tak,
aby bylo dodrţeno ochranné pásmo kanalizace.
Hlasování: pro: 9

proti:0

zdrţel se:0

c)PhDr. M. Pittner, DrSc, Dolní Liboc, Evropská 507/229 ţádá o odkoupení p.č. 75/2 o
výměře 12m2 v k.ú. Babina. Ţadatel pozemek dlouhodobě uţívá. OV Babina s prodejem
souhlasí. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2.
V průběhu hlasování nebyl přítomen: Hanzlíček, Soutner, Novák, Martiniak
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 75/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Babina PhDr. M. Pittnerovi,
DrSc. Dolní Liboc, Evropská 507/229 za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: pro: 9
proti:0
zdrţel se:0
d)Ing. M. Majer, Plasy Lesní 492 – parcela č. 5 v zóně nad ŘD v Plasích
e)Milada Kolářová, Mokrosuky 49 – parcela č. 1 v zóně nad ŘD v Plasích
f)M. Kučerová, Rybnice, J. Cafourek, Zruč – parcela č. 2 v zóně nad ŘD v Plasích
g)Ana Vrbová, A. Smutný, Jirkov – parcela neurčena v zóně nad ŘD v Plasích
Byly podány 4 ţádosti o připravované parcely pro výstavbu RD nad ŘD s tím, ţe M.Kučerová
a J. Cafourek zakoupili pozemky v jiné lokalitě města a A. Vrbová zatím neurčila číslo
parcely o kterou má zájem. Finanční výbor projednal návrh ceny za m2 pro tyto parcely.
Doporučuje prodej za 800 Kč/m2 a v případě parcely č. 6 pro ochranné pásmo el. vedení
200 Kč/m2. V. Soutner navrhl cenu za parcelu č. 6 ve výši 800 000 Kč.
Návrh: ZM schvaluje cenu parcely č. 6 pro výstavbu RD v zóně nad ŘD v Plasích na
800 000 Kč.
Hlasování: pro: 3 (Šiml,Soutner
proti: 8
zdrţel se: 1 (Novák)
Lorenzová)
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955 900 Kč tzn. 550 Kč/m2 z důvodů věcného břemene el. vedení.
Hlasování: pro: 9

proti: 0

zdrţel se: 4 (Šiml,Soutner,
Lorenzová,Novák)

Návrh: ZM schvaluje ceny parcel pro výstavbu RD v zóně nad ŘD v Plasích umístěné na
parcelách č. 310/5, 310/8, 312/1 a 316/1 vše v k.ú. Plasy dle zpracované zastavovací
studie takto:
parcela č. 1 1456 m2
1 164 800 Kč
parcela č. 2 1235 m2
988 000 Kč
2
parcela č. 3 1019 m
812 800 Kč
parcela č. 4 840 m2
672 000 Kč
2
parcela č. 5 1005 m
804 000 Kč
parcela č. 6 1738 m2
955 900 Kč
Město vybuduje inţenýrské sítě a komunikace k výše uvedeným parcelám v roce 2008
v případě prodeje minimálně dvou parcel.
Hlasování: pro: 13

proti:0

zdrţel se:0

8. Žádosti města o odkoupení pozemků
a)Stavební technička navrhuje poţádat o odkoupení části p.č. 39/19 v k.ú. Plasy od pana
Jiřího Šimla, Plasy Babinská 83. Odkoupením dojde k umoţnění vjezdu autobusů k zastávce
za bývalou čerpací stanicí přes pozemek města a případné vedení inţ. sítí.
Návrh: ZM schvaluje podání ţádosti na odkoupení části p.č. 39/19 v k.ú. Plasy o výměře cca
30 m2 od pana Jiřího Šimla, Babinská 83 za cenu do 70 Kč/m2
Hlasování: pro: 13
proti:0
zdrţel se:0
b)Stavební technička navrhuje z důvodů narovnání vlastnických vztahů poţádat LČR o
odkoupení p.č. 331/10 a 331/26 obě v k.ú. Plasy (krajnice u komunikace v ul. Hutní – Peklo).
Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 331/10 o výměře 34 m2 (ostatní plocha, silnice) a p.č.
331/26 o výměře 5m2 (ostatní plocha) obě v k.ú. Plasy od Lesů ČR Hradec Králové,
Přemyslova 1106 za cenu do 70 Kč/m2
Hlasování: pro: 13

proti:0

zdrţel se:0

c) OV Horní Hradiště ţádá město o spolupráci při odkoupení části p.č. 20/3 v k.ú.. Horní
Hradiště. Odkoupením dojde k ucelení prostor vybudovaného cvičného hřiště SDH Horní
Hradiště.
Návrh: ZM schvaluje odkoupení části p.č. 20/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Horní Hradiště
od pana Juliuse Jelši, Plzeň, Majakovského 1187/4 za cenu do 50 Kč/m2.
Hlasování: pro: 13

proti:0

zdrţel se:0

9. Smlouva o uzavře ní budoucí kupní smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Plasy a LČR Hradec Králové p.č.
204/5 a 497/2 obě v k.ú. Plasy ul. Lesní. Uzavření smlouvy je podmínkou pro podání ţádosti
o dotaci z fondů EU na rekonstrukce MK.
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ČR s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106 na odkoupení p.č. 204/5 o výměře 477 m2
a p.č. 497/2 o výměře 547 m2 obě v k.ú. Plasy. Uzavření smlouvy je podmínkou pro
podání ţádosti o dotaci z fondů EU na rekonstrukce MK.
Hlasování: pro: 13

proti:0

zdrţel se:0

10. Římskokatolická farnost Plasy – žádost o dotaci
Římskokatolická farnost Plasy – ţádost o dotaci. Na minulém jednání ZM byla předběţně
projednána ţádost o změnu usnesení ZM. Projednání bylo odloţeno s tím, ţe je nutné doloţit
konkrétní ţádost o dotaci na KÚ PK. V podkladech je kopie ţádosti o 400 000 Kč s tím, ţe
nutná spoluúčast ţadatele je 80 000 Kč /20% z poskytnuté dotace/.
Návrh: ZM schvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Plasy do výše 80 000 Kč
jako nutnou finanční spoluúčast k ţádosti o poskytnutí dotace Plzeňského kraje
z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“
vyhlášeného pro rok 2008 s tím, ţe přesná částka bude určena po případném přidělení
dotace /20% z poskytnuté dotace/.
Hlasování: pro:12

proti: 0

zdrţel se:1 (Šiml)

11. Různé
a)Hudební produkce v areálu Velká louka – je předloţen předběţný návrh akcí pořádaných
v roce 2008 s tím, ţe konečný seznam hudebních produkcí by byl předloţen na příštím
jednání ZM. Do současné doby podal ţádost TJ Sokol Plasy o 4 vystoupení skupiny Brutus,
firma Sokol´s Power Voice Plzeň o rockový festival Czech rock block, Gymnázium Plasy pod
záštitou OS Akademický vršíček tradiční Majáles a Město Plasy bude pořádat tradiční
pouťovou zábavu. O rezervaci jednoho aţ dvou termínů poţádala firma Euroagency Horní
Bříza (Z. Úlovec). ZM bere zprávu na vědomí.
Jednání se dále nezúčastnil L. Urban – počet členů ZM – 12
b)Změny v oblasti právní úpravy daně z nemovitostí – podklad slouţí pro včasnou přípravu
případných vyhlášek, které by platily v roce 2009.
Návrh: ZM ukládá zpracovat případné změny (změna koeficientu či neplacení daně
z pozemků) daně z nemovitostí a vliv těchto změn na příjmovou stranu rozpočtu.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se:0

c) Nabídka provozování sítě veřejného osvětlení od ČEZ Distribuční sluţby.Finanční výbor
doporučuje vypsání výběrového řízení na provozovatele VO ve městě a obcích.
Návrh: ZM ukládá zpracovat podklady pro výběrové řízení na provozovatele veřejného
osvětlení v Plasích a přidruţených obcích od roku 2009.
Hlasování: pro:12

proti: 0

zdrţel se:0

d) Digitální ukazatel rychlosti – byly předloţeny nabídky tří firem. Finanční výbor
doporučuje provedení instalace jednoho ukazatele nad křiţovatkou u Lesní společnosti a.s.
v Plasích a na financování pouţít prostředky zbývající z kapitoly ….(zůstatek z finančního
příspěvku římskokatolické farnosti Plasy na opravu kostela v Ţebnici).
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vybere RM. Instalace bude provedena na sloup VO nad křiţovatkou u Lesní
společnosti a.s. v březnu 2008.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se:0

e) Smlouva o zpracování Projektu za účelem obdrţení dotace – MK Lesní, Lipová, Luční a
Pod Tratí. Firma Raven EU Advisory, a.s., Brno předloţila nabídku na zpracování ţádostí o
dotace na opravu MK v Plasích. Jedná se o dceřinou společnost České spořitelny. Výše
cenové nabídky byla porovnána s RRA Plzeň a další firmou.
Návrh: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektu za účelem obdrţení dotace na
rekonstrukce MK v Plasích mezi Městem Plasy a firmou Raven EU Advisory, a.s.,
Brno, Jakubské náměstí 101/2 s tím, ţe základní cena činí 30 000 Kč a v případě
obdrţení dotace bude doplatek do 200 000 Kč.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se:0

f) TJ Sokol Plasy – Ing. Vaňourek informoval o přípravě a zpracování projektové
dokumentace budovy technického zázemí v areálu TJ Sokol Plasy. Cena projektové
dokumentace byla cca 600 000 Kč, kterou uhradil TJ Sokol Plasy. Ţádosti o dotace podané na
Ministerstvo školství nebo ČSTV nebyly schváleny (včetně roku 2008). TJ Sokol Plasy
připravuje podání ţádosti pro rok 2009. Přepočtené náklady na výstavbu budovy včetně
okolních komunikací, sítí a chodníků činí cca 22 – 24 000 000 Kč. Další moţností je podání
ţádosti o dotaci z fondů EU (aţ 80% dotace). Zástupci TJ Sokol Plasy poţádali o stanovisko
města ve věci finanční spoluúčasti pro rok 2009-2011. Zástupci TJ předpokládají fin.
spoluúčast města v letech 2009-2011 ve výši 3-4 000 000 Kč. Další spolupráci s městem
předpokládají zástupci TJ při budování kanalizace v ul. Hutní, případně při rekonstrukce
povrchu v ul. Hutní.
ZM bere zprávu na vědomí.
g) Diskuse členů ZM
Mgr. Lorenzová – poţádala o informaci k připravovanému doplnění dětského hřiště v areálu
TJ Sokol Plasy. Starosta a Ing. Vaňourek podali potřebné informace.
I.Kinclová – doporučuje pokračovat v likvidaci autovraků v areálu města.
h) Doplnění usnesení č. 80-07 ze dne 8.8.2007
Návrh: ZM schvaluje prodej pozemku č. 331/39 o výměře 1 m2 a prodej dílu „b“ o velikosti
7 m2 z pozemku 483/4 obě v k.ú. Plasy panu Dušanu Šlajferčíkovi, H.Hradiště 32 za
cenu 70 Kč/m2
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se: 0

Zapsal: Ing. Josef Domabyl
Zápis vyhotoven dne:
Ověřovatel:
M. Martiniak
Václav Šiml

Starosta::
Mgr. Miloslav Hurt

Usnesení
z 10. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 20.2.2008 v Plasích
Zastupitelstvo bere na vědomí:
usn.č. 133-08: - zprávy starosty, předsedů výborů a komisí a tajemníka
- průběh investičních akcí připravovaných na rok 2008
- návrh dotační politiky města na rok 2008
- zprávu OLH města Ing. Pořádka o hospodaření v lesích města
- stav účtu města k 31.12.2007 a úvěrové účty
- dotační strategii města na rok 2008 s výhledem na rok 2009
- předběţný návrh hudebních produkcí v areálu Velká louka v roce 2008
- změny v oblasti právní úpravy daně z nemovitostí
- nabídku ČEZ distribuční sluţby na provozování VO ve městě a obcích
- zprávu TJ Sokol Plasy o přípravě výstavby budovy technického zázemí
v areálu TJ Sokol Plasy
- diskusní příspěvky členů ZM
Zastupitelstvo schvaluje:
usn.č. 134-08: - předloţené návrhy rozdělení hospodářských výsledků za rok 2007
příspěvkových organizací města takto:
hlavní činnost
hospod.činnost
celkem
ZŠ Plasy
115 564,84 Kč
Do fondu rezervního (914) bude převedeno 10 564,84 Kč
a do fondu reprodukce majetku (916)
105 000,00 Kč
MŠ Plasy
219 630,34 Kč
Do fondu odměn (911) bude převedeno
30 000,00 Kč
a do rezervního fondu
189 630,34 Kč
ZUŠ Plasy
78 110,70 Kč
Do fondu odměn (911) bude převedeno
10 000,00 Kč
a do rezervního fondu
68 110,70 Kč
MěK Plasy
1 119,65 Kč
Do fondu odměn bude převedena částka
1 119,65 Kč
usn.č. 135-08: - podání těchto ţádostí o dotaci pro rok 2008 – viz. příloha zápisu a pověřuje
RM rozhodnutím o podání ţádosti na rekonstrukci MK – 1. etapa k 14.3.2008
usn.č. 136-08: - prodej p.č. 22/2 v k.ú. Babiná o výměře 252 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
panu Jiřímu Páclovi, Babina 10 za cenu 50 Kč/m2. Smlouva bude uzavřena po
doloţení vlastnictví nemovitostí čp. 16 na p.č. 21 a 22/1 v k.ú. Babina
usn.č. 137-08: - prodej části p.č. 817/1, část „a“ o výměře cca 130 m2 v k.ú. Horní Hradiště
Robertu Kubátkovi, Horní Hradiště 13 za cenu 50 Kč/m2 a části p.č. 817/1
část „b“ o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Hradiště Šárce Brejchové, Horní
Hradiště 13 za cenu 50 Kč/m2. Pozemek bude zaměřen na náklady ţadatele
s tím, ţe u zaměření bude zástupce města a OV Horní Hradiště. Zaměření
bude provedeno tak, aby bylo dodrţeno ochranné pásmo kanalizace
usn.č. 138-08: - prodej p.č. 75/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Babina PhDr. M. Pittnerovi, DrSc.
Dolní Liboc, Evropská 507/229 za cenu 50 Kč/m2
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z pozemku 483/4 obě v k.ú. Plasy panu Dušanu Šlajferčíkovi, H.Hradiště 32
za cenu 70 Kč/m2
usn.č. 140-08: - cenu parcely č. 6 pro výstavbu RD v zóně nad ŘD v Plasích na 955 900 Kč
tzn. 550 Kč/m2 z důvodů věcného břemene el. vedení
usn.č. 141-08: - ceny parcel pro výstavbu RD v zóně nad ŘD v Plasích umístěné na parcelách
č. 310/5, 310/8, 312/1 a 316/1 vše v k.ú. Plasy dle zpracované zastavovací
studie takto:
parcela č. 1 1456 m2
1 164 800 Kč
2
parcela č. 2 1235 m
988 000 Kč
parcela č. 3 1019 m2
812 800 Kč
2
parcela č. 4 840 m
672 000 Kč
parcela č. 5 1005 m2
804 000 Kč
parcela č. 6 1738 m2
955 900 Kč
Město vybuduje inţenýrské sítě a komunikace k výše uvedeným parcelám v roce 2008
v případě prodeje minimálně dvou parcel
usn.č. 142-08: - podání ţádosti na odkoupení části p.č. 39/19 v k.ú. Plasy o výměře cca 30 m2
od pana Jiřího Šimla, Babinská 83 za cenu do 70 Kč/m2
usn.č. 143-08: - odkoupení p.č. 331/10 o výměře 34 m2 (ostatní plocha, silnice) a p.č. 331/26
o výměře 5m2 (ostatní plocha) obě v k.ú. Plasy od Lesů ČR Hradec Králové,
Přemyslova 1106 za cenu do 70 Kč/m2
usn.č. 144-08: - odkoupení části p.č. 20/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Horní Hradiště od pana
Juliuse Jelši, Plzeň, Majakovského 1187/4 za cenu do 50 Kč/m2.
usn.č. 145-08: - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Plasy a Lesy ČR
s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106 na odkoupení p.č. 204/5 o výměře
477 m2 a p.č. 497/2 o výměře 547 m2 obě v k.ú. Plasy. Uzavření smlouvy je
podmínkou pro podání ţádosti o dotaci z fondů EU na rekonstrukce MK.
usn.č. 146-08: - finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Plasy do výše 80 000 Kč jako
nutnou finanční spoluúčast k ţádosti o poskytnutí dotace Plzeňského kraje
z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje“ vyhlášeného pro rok 2008 s tím, ţe přesná částka bude určena po
případném přidělení dotace /20% z poskytnuté dotace/.
usn.č. 147-08: - nákup digitálního ukazatele rychlosti s tím, ţe konkrétní typ a firmu vybere
RM. Instalace bude provedena na sloup VO nad křiţovatkou u Lesní
společnosti a.s. v březnu 2008
usn.č. 148-08: - uzavření smlouvy o zpracování projektu za účelem obdrţení dotace na
rekonstrukce MK v Plasích mezi Městem Plasy a firmou Raven EU Advisory,
a.s., Brno, Jakubské náměstí 101/2 s tím, ţe základní cena činí 30 000 Kč a
v případě obdrţení dotace bude doplatek do 200 000 Kč
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usn.č. 149-08: - cenu parcely č. 6 pro výstavbu RD v zóně nad ŘD v Plasích na 800 000 Kč
Zastupitelstvo ukládá:
usn.č. 150-08: - zpracovat případné změny (změna koeficientu či neplacení daně z pozemků)
daně z nemovitostí a vliv těchto změn na příjmovou stranu rozpočtu
Zodpovídá: Ing. Musilová, Ing. Domabyl
Termín: 15.4.2008
usn.č. 151-08: - zpracovat podklady pro výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení
v Plasích a přidruţených obcích od roku 2009
Zodpovídá: Ing. Domabyl, I.Brunclíková
Termín: 30.4.2008

Starosta:
Mgr. Miloslav Hurt

