Zápis
z 3. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 20.12.2006
Začátek jednání: 17.00 hod.
Jednání ukončeno: 20.30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny – 14 členů ZM
Ověřovatelé zápisu: Karel Mařík
Miloš Martiniak
Hlasování: pro: 11

Zápis z jednání: Ing. Josef Domabyl

proti: 0

zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
Návrh na doplnění programu:
13a) Různé – zpracování průzkumu stavu lesů města Plasy předsedou komise ŢP ing. M.
Červeným.
13b) Různé – stanovení nejniţší ceny prodávaných bytů č. 1 v čp. 425 a č. 1 v čp. 447.
13c) Různé – návrh finančního příspěvku – Dětský domov Trnová
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrţel se: 0
1. Zahájení jednání a kontrola usnesení
Zahájení a kontrolu usnesení provedl místostarosta V. Šiml – jednotlivé body splněny.
2. Zprávy starosty a místostarosty o jednání RM
Zprávy místostarosty a tajemníka MěÚ – byly podány informace od posledního jednání ZM a
zodpovězeny dotazy. V. Šiml informoval o veřejné diskusi k územnímu plánu města se
zaměřením na řešení rekonstrukce mostu a výstavbu kruhové křiţovatky. Akce byla sezvána
formou 500 ks pozvánek do domácností a jednání se zúčastnilo cca 50 občanů s tím, ţe
v diskusi vystoupilo asi 8 občanů. Ing.arch. Tauš a Ing. Salát zopakovali důvody zpracované
varianty řešení dopravy ve středu města a zodpovídali společně s tajemníkem MěÚ dotazy.
ZM bere zprávy na vědomí.
3. Návrhy složení kontrolního a finančního výboru
Návrh sloţení kontrolní a finančního výboru – V. Šiml předloţil návrh sloţení výborů
dohodnuté se zástupci kandidujících stran a OV. Počet členů výborů navrţen na 9.
Návrh: ZM schvaluje sloţení kontrolní a finančního výboru pro volební období 2006-2010
takto:
Kontrolní výbor – předseda: Ing. Tomáš Dušička, Babina 19
členové: Jaroslav Cejthamr, Ing. Václav Cejthamr Ph.D, Zbyněk Jaroš,
Jaromír Kovářík, Ing. Pavel Lavička, Ing. Barbora Dušičková, Vít
Soutner, Monika Aksamitová
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdrţel se: 0
Finanční výbor – předseda: Ing. Václav Gross
členové:Miloš Martiniak, Ing. Václav Mour, Petr Hána, Ing. Jiří Sutr,
Jaroslav Spěvák, Ing. Miloslav Vaňourek, Zdeněk Hanzlíček,
Mgr. Vladimír Dlouhý
Na jednání ZM se dostavil pan Ing. Gross – počet členů ZM 12
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se:0

-24. Návrh složení osadních výborů
Návrh sloţení osadních výborů – V. Šiml předloţil návrhy sloţení osadních výborů. Návrhy
jsou výsledkem voleb v jednotlivých obcích včetně návrhů na předsedy OV.
Návrh: ZM schvaluje sloţení osadních výboru pro volební období 2006-2010 takto:
Babina: předseda: Petr Hána, zástupce: Zbyněk Jaroš, členové: Hana Jarošová, Jitka
Koudelová, Jiří Řezáč, Zdeněk Vaník, Jan Černý, Jaroslav Spěvák, Ing. Tomáš
Dušička
H.Hradiště: předseda:Vladimír Záhrobský, zástupce: Ing. Václav Mour, členové: Václav
Šiml, Josef Netrh, Pavel Kolář, Jaroslav Hynek, Roman Vaňourek, Ladislav
Havel, Marie Stančová
Lomnička: předseda: Karel Hubka, zástupce: Julius Boldiţar, členové: Josef Švajda, Vladimír
Kalina, Miloslav Šváb
Nebřeziny: předseda: Václav Urbánek, zástupce: Ing.František Zídek, členové: Jindřich
Hanzlíček, Otakar Kuruc, Stanislava Hanzlíčková
Ţebnice: předseda: Roman Gross, zástupce: Dana Kepková, členové: Ing. Václav Gross,
Milan Hora, Mgr. Zdeněk Chlup, Luboš Šiml, Rudolf Tauchen
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se:0

Na jednání ZM se dostavili Ing. Tomáš Dušička a Mgr. Jiří Novotný – počet členů ZM – 14
5.Příspěvkové organizace města
Příspěvkové organizace města, výbory a komise – ředitelé informovali o činnosti za rok 2006
a plánech činnosti na rok 2007 včetně návrhu na vyuţití odpisů. Činnost výborů a komisí za
rok 2006 vyhodnotili opět předsedové. ZM bere zprávy na vědomí.
Po vystoupení ředitele ZŠ poţádala Mgr. Lorenzová jako ředitelka Gymnázia Plasy o sníţení
nájemného účtované ZŠ Plasy Gymnáziu Plasy. Po vysvětlení důvodů ţádosti a zodpovězení
dotazů členů ZM bylo navrţeno ponechat nájemné ve výši 170 Kč/m2 a jako druhý návrh
sníţení nájemného na 100 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje moţnost úpravy nájemného účtovaného příspěvkovou organizací města
ZŠ Plasy Gymnáziu Plasy, jehoţ zřizovatelem je Plzeňský kraj ze 170 Kč/m2 na
100 Kč/m2 na rok 2007.
Hlasování: pro: 1 (Lorenzová)
proti: 8
zdrţel se: 5 (Dušička,Gross
Chlup,Šiml, Urban)
Návrh: ZM schvaluje ponechání nájemného účtovaného příspěvkovou organizací města
ZŠ Plasy Gymnáziu Plasy, jehoţ zřizovatelem je Plzeňský kraj na 170 Kč/m2
pro rok 2007.
Hlasování: pro: 10
proti: 1 (Lorenzová)
zdrţel se: 3 (Dušička,Gross
Šiml)
6. Návrh úprav rozpočtu za rok 2006
Ing. M. Pokorná, ved. fin. odboru zdůvodnila jednotlivé návrhy úprav rozpočtu. Nejedná se o
zásadní změny.V příjmové stránce rozpočtu se jedná o zvýšení o 384 971 Kč, výdajové
stránce o celkové sníţení o 7 143 269 Kč, z toho částka 6 545 410 Kč představuje rezervu na
výstavbu knihovny a převádí se v této výši do rozpočtu na rok 2007. Byla převedena částka
2 mil. Kč z peněţního fondu u KB na běţný účet. Dále byly navrţeny změny v čerpání
schváleného úvěru. Město získalo na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na
financování akce „Splašková kanalizace Plasy – lokalita Střelnice“ dotaci ve výši
470 000 Kč

-3Návrh: ZM schvaluje předloţený návrh úprav rozpočtu za rok 2006 s tím, ţe se jedná
v příjmové stránce o zvýšení o 384 971 Kč, výdajové stránce o celkové sníţení
o 7 143 269 Kč, z toho částka 6 545 410 Kč představuje rezervu na výstavbu knihovny
a převádí se v této výši do rozpočtu na rok 2007. Byla převedena částka 2 mil. Kč
z peněţního fondu u KB na běţný účet. Dále byly navrţeny změny v čerpání
schváleného úvěru – viz. příloha zápisu. ZM schvaluje rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce „Splašková kanalizace Plasy – lokalita Střelnice“ ve výši
470 000 Kč
Hlasování: pro: 14

proti:0

zdrţel se:0

Návrh: ZM schvaluje čerpání schváleného úvěru na investiční akce v roce 2006 takto:
- výstavba kanalizace Plasy – lokalita Střelnice
531 700 Kč
- úprava povrchů v ul. Manětínská, Plasy
1 680 860 Kč
- Nebřeziny – úprava návsi
1 787 440 Kč
--------------------------------------------------------------------------------celkem
4 000 000 Kč
Hlasování: pro:14

proti: 0

zdrţel se: 0

7. TJ Sokol Plasy – žádost o dotaci
Vedení TJ Sokol Plasy ţádá z důvodu investic do rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v
areálu TJ.Zástupci TJ na jednání ZM zdůvodnili podání ţádosti.
RM nedoporučuje řešit ţádost fin. příspěvkem z rozpočtu města na rok 2006.
Návrh: ZM schvaluje finanční příspěvek (investiční) ve výši 100 000 Kč pro TJ Sokol Plasy
s tím, ţe tento příspěvek bude zapracován do úprav rozpočtu za rok 2006.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se:1 (Hanzlíček)

8.Návrh rozpočtového provizoria na rok 2007
Návrh rozpočtového provizoria a na rok 2007 – Ing. M. Pokorná zpracovala návrh
rozpočtového provizoria na rok 2007. Tento návrh neobsahuje investiční akce. Vychází ze
skutečnosti roku 2006. Rozsah projektových příprav, investic a oprav bude projednán fin.
výborem, OV, RM a předloţen ke schválení na únorovém jednání ZM. Jak jiţ bylo uvedeno
v návrhu úprav rozpočtu dochází k převodu rezervy na výstavbu knihovny do rozpočtu na rok
2007. Příspěvkové organizace budou do schválení rozpočtu (únor 2007) financovány
měsíčním převodem ve stejné výši dle skutečnosti roku 2006.
Návrh: ZM schvaluje předloţený návrh rozpočtového provizoria na rok 2007 bez investičních
akcí. Přechodem z roku 2006 budou uhrazeny pouze tyto investiční akce: přeloţka
telefonního kabelu při úpravě návsi v Nebřezinech a rekonstrukce chodníku v ul.
Babinská. Příspěvkové organizace budou do schválení rozpočtu (únor 2007)
financovány měsíčním převodem ve stejné výši dle skutečnosti roku 2006
Hlasování: pro: 14

proti:0

zdrţel se:0

9. Návrh projektů investic a oprav na rok 2007
Na 2. jednání ZM byl odsouhlasen předběţný seznam projektů, které budou zadány ke
zpracování v roce 2007. Tento seznam bude dále upřesněn a předloţena co nejpřesnější cena
za zpracování a k zapracování do rozpočtu na rok 2007
ZM bere návrhy na vědomí.

-410. Návrh konceptu územního plánu města Plasy
Koncept je 3 fází schvalovacího procesu ÚP. Situaci komplikuje platnost nového stavebního
zákona od 1.1.2007, který mění podstatně reţim schvalovacího procesu. V případě, ţe třetí
fáze nebude uzavřena, vrací se schvalovací proces o cca 1 rok zpět a celkové schválení do
poloviny roku 2007 není reálné. ZM bylo seznámeno s průběhem veřejné diskuse dne
13.12.2006 v kině a dále s jednáním se zástupci Policie ČR a ŘSD dne 8.12.2006 ve věci
trasy velkého obchvatu města.
Návrh: ZM schvaluje souborné stanovisko ke konceptu územního plánu města Plasy včetně
pokynů pro dopracování návrhu územního plánu města Plasy. Dále ZM pověřuje
starostu města, aby zajistil potřebné kroky k dokončení územního plánu – zpracování
návrhu územního plánu a zajistil jeho projednání. V souladu se zákonem č. 183/2006
Sb. poţádá o další pořizování územního plánu úřad obce s rozšířenou působností
(MěÚ Kralovice)
Hlasování: pro. 14

proti: 0

zdrţel se: 0

Návrh: ZM rozhoduje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 zák. č. 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších právních předpisů o uplatněných
námitkách takto – viz. příloha zápisu
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se: 0

Návrh: ZM ukládá do 30 dnů od schválení souborného stanoviska sdělit vlastníkům, kteří
podali námitky, ţe námitkám bylo vyhověno nebo sdělit důvody pro které námitkám
vyhověno nebylo.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

Jednání se dále nezúčastnil Ing Škop – počet členů ZM 13
11. Žádost o směnu pozemků
Pan Jiří Dobrý, Horní Bříza 590 ţádá o směnu p.č. 38/2, 69/2, 79, 86/1, 86/2, 95, 158, 725 a
726 vše v k.ú. Lomnička, které jsou ve vlastnictví města za p.č. 575/17 v k.ú. Lomnička, která
je ve vlastnictví pana Jiřího Dobrého. RM ani OV Lomnička směnu pozemků nedoporučují.
Návrh: ZM neschvaluje ţádost pana Jiřího Dobrého,Horní Bříza 590 o směnu p.č. 38/2, 69/2,
79, 86/1, 86/2, 95, 158, 725 a 726 vše v k.ú. Lomnička, které jsou ve vlastnictví města
za p.č. 575/17 v k.ú. Lomnička, která je ve vlastnictví pana Jiřího Dobrého.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se: 1 (Hanzlíček)

12. Žádost města o dokoupení pozemků
Z důvodu úpravy majetkových vztahů po realizaci opravy hřiště v Babiné byla podána ţádost
o odkoupení p.č. 441/7 o výměře 65 m2 a 441/8 o výměře 74 m2, obě v k.ú. Babina, které jsou
ve vlastnictví pana V. Baxi, Babina 22.
Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 441/7 o výměře 65 m2 a 441/8 o výměře 74 m2, obě
v k.ú. Babina, které jsou ve vlastnictví pana V. Baxy, Babina 22 za cenu 50 Kč/m2
Hlasování: pro:13

proti: 0

zdrţel se: 0

-513. Různé
a) Ing. Červený jako předseda komise ŢP zpracoval zprávu o stavu lesů města včetně
fotodokumentace v rozsahu prací 115 hod a cca 120 km cestovné
Návrh: ZM schvaluje vyplacení odměny pro předsedu komise ŢP ing. M. Červeného, Plasy
488 ve výši 8 000,- Kč za zpracování zprávy o stavu lesů ve vlastnictví města
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se: 0

b) Byl předloţen návrh na úpravu nejniţší ceny bytů ve vlastnictví města určených pro prodej.
Kromě schválené varianty navýšení o 20% k základní ceně byla kalkulována cena 30, 40 a
50% k základní ceně.
Návrh: ZM schvaluje úpravu pravidel pro prodej bytu č. 1 v čp. 425 a bytu č. 1 v čp. 447 tak,
ţe k základní ceně bude připočteno navýšení o 50 %. Nejniţší cena pro prodej bytu č.
1 v čp. 425 bude činit 334 019,- Kč a bytu č. 1 v čp. 447 bude činit 331 097,- Kč.
Prodej bytů bude proveden veřejnou draţbou a jediným kritériem bude nabídková
cena.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se: 0

c) Finanční příspěvek – Dětský domov Trnová
Město poskytuje kaţdý rok finanční příspěvek pro dětský domov v Trnové.
Návrh: ZM schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov Trnová ve výši 3 000,- Kč.
Finanční příspěvek bude předán zástupci města přímo ředitelce Dětského domova.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se: 0

d) Diskuse
Mgr. Lorenzová připomněla nutnost svolání jednání se zástupci ŘSD Plzeň ve věci
zpracování studie dopravních závad na silnici I/27 v úseku města zejména křiţovatky pod
školou, s ul. Babinskou a s ul. Pod Nádraţím.

Zapsal: Ing. Josef Domabyl
Ověřovatel:
Karel Mařík
Miloš Martiniak

Místostarosta:
Václav Šiml

Usnesení

z 3. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 20.12.2006 v Plasích
Zastupitelstvo bere na vědomí:
usn.č. 17-06: - zprávy místostarosty a tajemníka
- zprávu ředitelů o činnosti příspěvkových organizací
- zprávu předsedů výborů o činnosti za rok 2006
- návrh projektů investic a oprav na rok 2007
- nutnost svolání jednání se zástupci ŘSD Plzeň ve věci zpracování studie
dopravních závad na silnici I/27 v úseku města zejména křiţovatky pod
školou, s ul. Babinskou a s ul. Pod Nádraţím
Zastupitelstvo schvaluje:
usn.č. 18-06: - sloţení kontrolní a finančního výboru pro volební období 2006-2010
takto:
Kontrolní výbor – předseda: Ing. Tomáš Dušička, Babina 19
členové: Jaroslav Cejthamr, Ing. Václav Cejthamr Ph.D, Zbyněk Jaroš,
Jaromír Kovářík, Ing. Pavel Lavička, Ing. Barbora Dušičková, Vít
Soutner, Monika Aksamitová
Finanční výbor – předseda: Ing. Václav Gross, Ţebnice
členové:Miloš Martiniak, Ing. Václav Mour, Petr Hána, Ing. Jiří Sutr,
Jaroslav Spěvák, Ing. Miloslav Vaňourek, Zdeněk Hanzlíček,
Mgr. Vladimír Dlouhý
usn.č. 19-06: - sloţení osadních výboru pro volební období 2006-2010 takto:
Babina:
předseda: Petr Hána, zástupce: Zbyněk Jaroš, členové: Hana Jarošová, Jitka
Koudelová, Jiří Řezáč, Zdeněk Vaník, Jan Černý, Jaroslav Spěvák, Ing. Tomáš
Dušička
H.Hradiště: předseda:Vladimír Záhrobský, zástupce: Ing. Václav Mour, členové: Václav
Šiml, Josef Netrh, Pavel Kolář, Jaroslav Hynek, Roman Vaňourek, Ladislav
Havel, Marie Stančová
Lomnička: předseda: Karel Hubka,zástupce:Julius Boldiţar,členové:Josef Švajda, Vladimír
Kalina, Miloslav Šváb
Nebřeziny: předseda: Václav Urbánek, zástupce: Ing.František Zídek, členové: Jindřich
Hanzlíček, Otakar Kuruc, Stanislava Hanzlíčková
Ţebnice: předseda: Roman Gross, zástupce: Dana Kepková, členové: Ing. Václav Gross,
Milan Hora, Mgr. Zdeněk Chlup, Luboš Šiml, Rudolf Tauchen
usn.č. 20-06: - ponechání nájemného účtovaného příspěvkovou organizací města ZŠ Plasy
Gymnáziu Plasy, jehoţ zřizovatelem je Plzeňský kraj na 170 Kč/m2
pro rok 2007
usn.č. 21-06: - předloţený návrh úprav rozpočtu 2006 s tím, ţe v příjmové stránce rozpočtu se
jedná o zvýšení o 384 971 Kč, výdajové stránce o celkové sníţení o 7 143 269
Kč, z toho částka 6 545 410 Kč představuje rezervu na výstavbu knihovny a
převádí se v této výši do rozpočtu na rok 2007. Byla převedena částka 2 mil.
Kč z peněţního fondu u KB na běţný účet. Dále byly navrţeny změny
v čerpání schváleného úvěru. Dále schvaluje rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce „Splašková kanalizace Plasy – lokalita Střelnice“
ve výši 470 000 Kč
usn.č. 22-06: - čerpání schváleného úvěru na investiční akce v roce 2006 takto:
- výstavba kanalizace Plasy – lokalita Střelnice
531 700 Kč
- úprava povrchů v ul. Manětínská, Plasy
1 680 860 Kč
- Nebřeziny – úprava návsi
1 787 440 Kč
--------------------------------------------------------------------------------celkem
4 000 000 Kč

-2usn.č. 23-06: - finanční příspěvek (investiční) ve výši 100 000 Kč pro TJ Sokol Plasy
s tím, ţe tento příspěvek bude zapracován do úprav rozpočtu za rok 2006
usn.č. 24-06: - předloţený návrh rozpočtového provizoria na rok 2007 bez investičních akcí.
Přechodem z roku 2006 budou uhrazeny pouze tyto investiční akce: přeloţka
telefonního kabelu při úpravě návsi v Nebřezinech a rekonstrukce chodníku
v ul. Babinská. Příspěvkové organizace budou do schválení rozpočtu (únor
2007) financovány měsíčním převodem ve stejné výši dle skutečnosti roku
2006
usn.č. 25-06: - souborné stanovisko ke konceptu územního plánu města Plasy včetně pokynů
pro dopracování návrhu územního plánu města Plasy. Dále ZM pověřuje
starostu města, aby zajistil potřebné kroky k dokončení územního plánu –
zpracování návrhu územního plánu a zajistil jeho projednání. V souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. poţádá o další pořizování územního plánu úřad
obce s rozšířenou působností (MěÚ Kralovice)
usn.č. 26-06: - rozhoduje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 zák. č. 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších právních předpisů o
uplatněných námitkách takto – viz. příloha zápisu
usn.č. 27-06: - odkoupení p.č. 441/7 o výměře 65 m2 a 441/8 o výměře 74 m2, obě v k.ú.
Babina, které jsou ve vlastnictví pana V. Baxy, Babina 22 za cenu 50 Kč/m2
usn.č. 28-06: - vyplacení odměny pro předsedu komise ŢP ing. M. Červeného, Plasy 488 ve
výši 8 000,- Kč za zpracování zprávy o stavu lesů ve vlastnictví města
usn.č. 29-06: - úpravu pravidel pro prodej bytu č. 1 v čp. 425 a bytu č. 1 v čp. 447 tak, ţe
k základní ceně bude připočteno navýšení o 50 %. Nejniţší cena pro prodej
bytu č. 1 v čp. 425 bude činit 334 019,- Kč a bytu č. 1 v čp. 447 bude činit
331 097,- Kč. Prodej bytů bude proveden veřejnou draţbou a jediným
kritériem bude nabídková cena.
usn.č. 30-06: - schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov Trnová ve výši 3 000,- Kč.
Finanční příspěvek bude předán zástupci města přímo ředitelce Dětského
domova
Zastupitelstvo neschvaluje:
usn.č. 31-06: - moţnost úpravy nájemného účtovaného příspěvkovou organizací města
ZŠ Plasy Gymnáziu Plasy, jehoţ zřizovatelem je Plzeňský kraj ze 170 Kč/m2
na 100 Kč/m2 na rok 2007
usn.č. 32-06: - ţádost pana Jiřího Dobrého,Horní Bříza 590 o směnu p.č. 38/2, 69/2, 79, 86/1,
86/2, 95, 158, 725 a 726 vše v k.ú. Lomnička, které jsou ve vlastnictví města
za p.č. 575/17 v k.ú. Lomnička, která je ve vlastnictví pana Jiřího Dobrého
Zastupitelstvo ukládá:
usn.č. 33-06: - do 30 dnů od schválení souborného stanoviska sdělit vlastníkům, kteří
podali námitky, ţe námitkám bylo vyhověno nebo sdělit důvody pro které
námitkám vyhověno nebylo
Zodpovídá:I. Brunclíková

Termín: 20. 1.2007
Místostarosta:
Václav Šiml

