Zápis
z 2. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 22.11.2006
Začátek jednání: 17.00 hod.
Jednání ukončeno: 23.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny – 15 členů ZM
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jitka Bezdíčková
Ing. Tomáš Dušička
Hlasování: pro: 14

Zápis z jednání: Ing. Josef Domabyl

proti: 0

zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
Návrh na doplnění programu:
6) Na úvod jednání vystoupí zástupce firmy A.I.P Plzeň ing. Salát a zpracovatel územního
plánu města arch. Tauš za účelem zodpovězení dotazů k průběhu zpracování projektu
rekonstrukce mostu a výstavby kruhové křiţovatky a další postup zpracování územního plánu.
7 b) Úprava limitu maximálního počtu ţáků ZUŠ Plasy.
Hlasování: pro:14

proti: 0

zdrţel se:0

1. Zahájení jednání a kontrola usnesení
Starosta Mgr. Hurt provedl zahájení jednání ZM a kontrolu usnesení od posledního jednání.
Starosta přivítal pozvané hosty ing. Saláta z firmy A.I.P Plzeň a ing. arch. Tauše zpracovatele
územního plánu města. Jednání zahájil seznámením členů ZM s vývojem zpracovávání
dopravní situace středu města, s průběhem jednání při zpracování zadání územního plánu a
zapracováváním připomínek dotčených orgánů do tohoto návrhu. Jednalo se zejména o
podmínky Krajského dopravního inspektorátu (mjr. Mecl) a NPÚ Praha a Plzeň. Na tuto
zprávu navázal ing. Salát, který doplnil technické podmínky poţadované zejména Policií a
NPÚ. Upozornil na skutečnost, ţe dopravní řešení bylo zpracováno v cca 15 variantách a to
jak přímo bez kruhové křiţovatky tak cca 7 variant kruhové křiţovatky. Přímé varianty byly
vţdy odmítnuty jako technicky nepřijatelné, které neřeší krizová místa zaústění bočních
komunikací. Dále upozornil na moţnost úpravy kruhové křiţovatky po vybudování velkého
obchvatu (přímé vedení či zachování pouze jedné strany okruhu). Ing. Tauš popsal souvislost
dopravního řešení středu města s velkým obchvatem a dále s poţadavky NPÚ tzn. moţnost
odklonění komunikace mimo areál kláštera. To vše řeší navrţený územní plán. Oba hosté
postupně odpovídali na dotazy členů ZM a přítomných občanů.
Z členů ZM vystoupila v úvodu Mgr. Lorenzová, která vyjádřila nesouhlas s vybudováním
kruhové křiţovatky a navrhla investovat tyto peníze jinam ve prospěch města. Starosta
informoval, ţe se jedná o účelové finanční prostředky Ředitelství silnic a dálnic a jinde pro
potřeby města být pouţity nemohou.
Ing. Dušička navrhl přizpůsobit výjezdy na I/27 tak, aby mohl být zachován přímý úsek
průtahu. Ing. Salát odpověděl, ţe to technicky není moţné. Ţe je moţné zaslepení těchto
výjezdů.
Vít Soutner upozornil na pozdní informovanost členů ZM a veřejnosti. Starosta s názorem
nesouhlasil a vysvětlil, ţe konečná verze mostu a kruhové křiţovatky byla po několikaletém
projednávání odsouhlasena teprve před několika měsíci. Do té doby docházelo ke změnám
zejména na návrh Policie a NPÚ.
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Miloš Martiniak konstatoval, ţe vzhledem k tomu, ţe se jedná o kompromis dotčených
orgánů a města souhlasí s navrţenou variantou s tím, ţe je nutné dbát na estetiku konečného
zpracování projektu ve prospěch města.
V další části byly postupně zodpovídány dotazy přítomných občanů.
Na jednání se dostavil Mgr. Novotný – počet členů ZM 15
2. Zprávy starosty a místostarosty o jednání RM
Starosta a místostarosta přednesli nejdůleţitější informace z jednání RM od posledního
jednání ZM. Starosta informoval o schůzce se zástupcem KÚ PK odbor ŢP ve věci úpravy
dotačních prostředků na zalesňování pro období 2007-2013. Informace o nejdůleţitějších
jednáních starosty byly předány na jednání ZM a dále jsou zveřejňovány průběţně na
internetových stránkách města.
V. Šiml informoval o spolupráci s osadními výbory při přípravě voleb s přípravou přehledu
čerpání fin. prostředků za rok 2006 v jednotlivých obcích. Dále zahájil spolupráci s předsedy
výborů a komisí a OV při navrhování členů do výborů a komisí.
RM bere zprávy na vědomí.
3. Návrh úprav rozpočtu na rok 2006
Ing. Pokorná jako vedoucí finančního odboru přednesla návrh změn rozpočtu za rok 2006.
Dotazy byly zodpovězeny na jednání ZM. Dle přílohy se jedná o zvýšení příjmů o 585 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 411,7 tis. Kč. Mezi hlavní poloţky změn patří přesun finančních
prostředků na rekonstrukci místní komunikace v Babiné (u kapličky) na rok 2007 a dále
pouţití finančních prostředků na vybudování vrtu v Ţebnici na dokončení rekonstrukce
hostince.
Návrh: ZM schvaluje předloţený návrh úprav schváleného rozpočtu na rok 2006 ve výši
zvýšených příjmů o 585 tis. Kč a zvýšených výdajů ve výši 567,6 tis. Kč. Dále
schvaluje odkoupení podílových listů IKS – peněţní trh v hodnotě 500 tis. Kč
Hlasování: pro: 15
proti: 0
zdrţel se:0
4. Návrh vyhlášky č. 1/2006 O poplatku za provoz systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Původní vyhláška č. 2/2001 platila bez úprav (navyšování poplatku) 4 roky (2003-2006).
Vzhledem k zvyšujícím se nákladům je nutná úprava výše poplatku jak pro občany s trvalým
pobytem tak pro majitele rekreačních objektů. RM navrhuje sjednocení poplatku a zvýšení
z 380 Kč (400 Kč) na 460 Kč. Tato cena částečně pokrývá náklady vyplývající z návrhu
smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou Becker Bohemia s.r.o. Plzeň na rok 2007.
Zbývající část nákladů cca 200 tis. Kč získá město spoluprací s firmou Eko-kom a Metfer při
třídění odpadů. Do těchto nákladů nejsou zahrnuty plně náklady na zabezpečení provozu
sběrného místa ani údrţba zeleně ve městě.
Návrh: ZM schvaluje předloţený návrh vyhlášky č. 1/2006 O poplatku za provoz systému
shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1.2007
Hlasování: pro: 14
proti: 0
zdrţel se:1(Urban)
5. Penále z dlužné částky na nájemném
Vzhledem k tomu, ţe výše penále z dluţné částky na nájemném přesahuje u pana J. Nováka,
Plasy, Stará cesta 425 částku 20 tis. Kč (87 tis. Kč) je nutné rozhodnutí ZM o výši, kterou
bude město uplatňovat. RM uloţila jako poslední termín pro úhradu dluhu na nájemném ve
výši cca 43 tis. Kč 30.11.2006 s tím, ţe po tomto termínu v případě neuhrazení nájemného
bude podána ţádost o exekuci a vyklizení bytu (nabídka místnosti v čp. 115).
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Novákovi k přestěhování do bytu v čp. 115 v Plasích s tím, ţe bude uvolněn byt v čp.
425 do 30.11.2006 a penále za neplacení nájemného ve výši 20 tis. Kč. V případě, ţe
nebude byt v čp. 425 uvolněn, bude uplatňováno městem penále v plné výši tzn.
87 tis. Kč
Hlasování: pro: 5
(Lorenzová,Chlup,Dušička
Novák,Martiniak)

proti:9

zdrţel se: 1 (Šiml)

Návrh 2: ZM schvaluje povinnost úhrady dluţné částky do 31.11.2006, nabídku města panu J.
Novákovi k přestěhování do bytu v čp. 115 v Plasích s tím, ţe bude uvolněn byt v čp.
425 do 30.11.2006 a penále za neplacení nájemného ve výši 40 tis. Kč. V případě, ţe
nebude byt v čp. 425 uvolněn, bude uplatňováno městem penále v plné výši tzn.
87 tis. Kč
Hlasování: pro: 10

proti: 5
(Lorenzová,Chlup,Dušička
Novák,Martiniak)

zdrţel se: 0

6. Návrh projektové přípravy
Vzhledem k tomu, ţe období let 2007-2013 bude obdobím moţného čerpání dotací z fondů
EU, jednotlivých ministerstev a KÚ je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební
povolení na plánované akce. Navrhujeme zváţit zpracování projektů pro tyto akce:
Plasy – ul. Pod Tratí a část ul. Luční....... cca 160 tis. Kč
- chodníky a parkoviště ve středu města jako spolupodíl akce rekonstrukce mostu a
výstavby kruhové křiţovatky ..... cca 150 – 200 tis. Kč
- sběrný dvůr ................................. cca 150 – 170 tis. Kč
- knihovna, víceúčelové zařízení – kino ... cca 600 tis. Kč
- dokončení územního plánu města .......... cca 200 tis. Kč
- výstavba 3 (3x11) bytových domů v prostoru pod školou ..... cca 250 tis. Kč
- oprava povrchu ul. Lesní ............ cca 200 tis. Kč
- ul. Polní – kanalizace
- ul. Lipová – úprava povrchů, ul. Lesní – úprava povrchů
- přírodní koupaliště navazující na rybník ze západní strany
Obce – chodník H.Hradiště........ cca 80 tis. Kč
- ČOV H.Hradiště .......... cca 70 tis. Kč
- vrt na pitnou vodu a aktualizace hlavních rozvodů v Ţebnici ..... cca 50 tis. Kč
- Babina – úprava povrchů u prodejny a hostince včetně projektu nové komunikace
- Celková úprava prašných cest v rámci dotačních programů ve městě a obcích
Tento seznam lze o další akce doplnit a jednat o zadání zpracování proj.dokumentace.
Návrh: ZM ukládá připravit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 cenovou kalkulaci
zpracování těchto projektů:
Plasy – ul. Pod Tratí a část ul. Luční
- chodníky a parkoviště ve středu města jako spolupodíl akce rekonstrukce mostu a
výstavby kruhové křiţovatky
- sběrný dvůr
- knihovna, víceúčelové zařízení – kino
- dokončení územního plánu města
- výstavba 3 (3x11) bytových domů v prostoru pod školou
- ul. Lipová – úprava povrchů
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- ČOV H.Hradiště
- vrt na pitnou vodu a aktualizace hlavních rozvodů v Ţebnici
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:1(Lorenzová)

7.Různé
a) Posouzení členství města v těchto organizacích:
Svaz měst a obcí ČR – roční poplatek 9.581 Kč
Svaz měst a obcí Plzeňského kraje- roční poplatek 2.545 Kč
Sdruţení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – roční poplatek 2.650 Kč
Mikroregion Dolní Střela – roční poplatek 2.571 Kč (mimořádný popl.za rok 2006-20.584Kč)
Dobrovolné sdruţení obcí I/27 – roční poplatek 22.000 Kč
Návrh: ZM schvaluje zachování členství v těchto organizacích:
Svaz měst a obcí Plzeňského kraje
Mikroregion Dolní Střela
Dobrovolné sdruţení obcí I/27
a dále schvaluje ukončení členství k 31.12.2006 v těchto organizacích
Svaz měst a obcí ČR
Sdruţení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se:0

b) ZUŠ Plasy – KÚ PK odbor školství poţádal ředitele ZUŠ o moţnost sníţení maximálního
limitu počtu ţáků v ZUŠ Plasy a pobočkách z 595 dětí na 565 dětí. V současné době
navštěvuje ZUŠ Plasy včetně poboček v Manětíně, Dolní Bělé, Všerubech a Chotíkově 295
dětí (výroční zpráva ZUŠ). V případě vyhovění této ţádosti bude naopak umoţněn vznik ZUŠ
v Přešticích a případně posílen limit ţáků MŠ v naší oblasti.
Návrh: ZM schvaluje jako zřizovatel úpravu maximálního počtu ţáků v ZUŠ Plasy z 595 na
565 dětí a to pro výtvarný obor 150 ţáků a hudební obory 415 ţáků
Hlasování: pro:14

proti: 0

zdrţel se:1 (Hanzlíček)

c) K. Mařík informoval o dluzích na jednotlivých poplatcích a návrzích členů ČSSD do
výborů a komisí.
ZM bere zprávu na vědomí
Z. Hanzlíček navrhl v případě uvolnění bytu v majetku města provedení prodeje formou
draţby (ne obálkovou metodou). Návrh bude posouzen na jednání RM.
d) L. Urban poţádal o finanční příspěvek 10.000 Kč na opravu kostela v Ţebnici vzhledem
k tomu, ţe se podařilo získat dotaci z KÚ PK ve výši 100.000 Kč.
Návrh: ZM schvaluje finanční příspěvek do výše 10.000 Kč na opravu fasády kostela v
Ţebnici za podmínky okamţitého zprovoznění chodu hodin a doloţení prokazatelných výdajů
na opravu
Hlasování: pro: 13

proti: 1(Urban)

zdrţel se:1(Hanzlíček)
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pokutě, odvolání města a závěrečném sníţení pokuty. Vyzval přítomné zastupitele, zda se má
v uvedené věci vyvozovat osobní odpovědnost. Jelikoţ tomu tak nebylo, je tato záleţitost
povaţována za ukončenou. DO budoucna město jako právnická osoba nebude ţádné
spalování provádět a i kdyţ za provoz místa soustřeďovaného odpadu ţádná sankce udělena
nebyla, město pokračuje v přípravě výstavby sběrného dvora na základě zpracovávaného
investičního záměru s pouţitím dotačních finančních prostředků. Termín výstavby 20072008.
Dále upozornil na to, ţe kaţdý člen ZM by měl pracovat ve výboru či komisi případně můţe
realizovat konkrétní tématický úkol dle vlastního výběru ve prospěch města a obcí.
M. Martiniak navrhl zpracovat pro ul. Lesní společnou realizaci kanalizačních přípojek.
Bude projednáno se stavební techničkou.

Zapsal: Ing. Josef Domabyl
Ověřovatel:
MUDr. Jitka Bezdíčková
Ing. Tomáš Dušika

Starosta:
Mgr. Miloslav Hurt

Usnesení

z 2. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 22.11.2006 v Plasích
Zastupitelstvo bere na vědomí:
usn.č. 8-06: - zprávy starosty a místostarosty
- diskusi k návrhu územního plánu města a obcí se zaměřením na dopravní řešení
středu města spojenou s rekonstrukcí mostu a výstavby kruhové křiţovatky za
účasti ing. Saláta z A.I.P Plzeň (zpracovatel projektu) a ing. Tauše –
zpracovatele územního plánu města
- informace K. Maříka o placení poplatků a návrzích zástupců ČSSD do výborů
a komisí
- návrh Z. Hanzlíčka na případný prodej bytu v majetku města formou draţby
- zprávu starosty o průběhu jednání se zástupci ČIŢP ve věci udělené pokuty
s tím, ţe ZM nepoţaduje vyvozování osobní zodpovědnosti
Zastupitelstvo schvaluje:
usn.č. 9-06: - předloţený návrh úprav schváleného rozpočtu na rok 2006 ve výši zvýšených
příjmů o 585 tis. Kč a zvýšených výdajů ve výši 567,6 tis. Kč. Dále schvaluje
odkoupení podílových listů IKS – peněţní trh v hodnotě 500 tis. Kč
usn.č. 10-06: - předloţený návrh vyhlášky č. 1/2006 O poplatku za provoz systému
shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů s platností od 1.1.2007
usn.č. 11-06: - povinnost úhrady dluţné částky do 31.11.2006, nabídku města panu J.
Novákovi k přestěhování do bytu v čp. 115 v Plasích s tím, ţe bude uvolněn
byt v čp.425 do 30.11.2006 a penále za neplacení nájemného ve výši 40 tis.
Kč. V případě, ţe nebude byt v čp. 425 uvolněn, bude uplatňováno městem
penále v plné výši tzn. 87 tis. Kč
usn.č. 12-06: - zachování členství v těchto organizacích:
Svaz měst a obcí Plzeňského kraje
Mikroregion Dolní Střela
Dobrovolné sdruţení obcí I/27
a dále schvaluje ukončení členství k 31.12.2006 v těchto organizacích
Svaz měst a obcí ČR
Sdruţení historických sídel l Čech, Moravy a Slezska
usn.č. 13-06: - jako zřizovatel úpravu maximálního počtu ţáků v ZUŠ Plasy z 595 na
565 dětí a to pro výtvarný obor 150 ţáků a hudební obory 415 ţáků
usn.č. 14-06: - finanční příspěvek do výše 10.000 Kč na opravu fasády kostela v
Ţebnici za podmínky okamţitého zprovoznění chodu hodin a doloţení prokazatelných výdajů
na opravu
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Zastupitelstvo neschvaluje:
usn.č. 15-06: - povinnost úhrady dluţné částky do 31.11.2006, nabídku města panu J.
Novákovi k přestěhování do bytu v čp. 115 v Plasích s tím, ţe bude uvolněn byt v čp.
425 do 30.11.2006 a penále za neplacení nájemného ve výši 20 tis. Kč. V případě, ţe
nebude byt v čp. 425 uvolněn, bude uplatňováno městem penále v plné výši tzn.
87 tis. Kč
Zastupitelstvo ukládá:
usn.č. 16-06: - připravit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 cenovou kalkulaci
zpracování těchto projektů:
Plasy – ul. Pod Tratí a část ul. Luční
- chodníky a parkoviště ve středu města jako spolupodíl akce rekonstrukce mostu a
výstavby kruhové křiţovatky
- sběrný dvůr
- knihovna, víceúčelové zařízení – kino
- dokončení územního plánu města
- výstavba 3 (3x11) bytových domů v prostoru pod školou
- ul. Lipová – úprava povrchů
Obce – chodník H.Hradiště
- ČOV H.Hradiště
- vrt na pitnou vodu a aktualizace hlavních rozvodů v Ţebnici
Zodpovídá: Ing. Domabyl, I. Brunclíková

Místostarosta:
Václav Šiml

Termín: 31.1.2007

Starosta:
Mgr. Miloslav Hurt

