Zápis
z 33. jednání Rady města konané 18. 3. 2009 v Plasích
Přítomni: Mgr. Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ověřovatel zápisu: Karel Mařík

Zápisem pověřen: tajemník Ing. Domabyl

Doplnění programu: bod 3) TJ Sokol Plasy –
-

ţádost o prodlouţení zápůjčky mobilního WC
ţádost o pořádání hudební produkce a zapůjčení
sedacích setů
Firma Sokol´s Power Voice s.r.o. – ţádost o spolupráci při pořádání
rockového festivalu
Finanční odbor – ţádosti o prominutí poplatku za likvidaci TDO
bod 4) SDH Ţebnice – ţádost o souhlas s instalací tepelného čerpadla
OS Přeskopec – ţádost o darování dřeva na řezbářské sympozium
bod 13) České dráhy – nabídka pozemků a domu čp. 52 v Plasích k odkoupení
Elektro Staněk – návrh na zakoupení 10 ks světel VO (Malaga)
Dušana Plicová, Plasy 9 – ţádost o prodlouţení vodovodního řadu
v ul. Ţebnická
Ţádost o zřízení pracovních míst – veřejné prospěšné práce

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Na jednání RM byli ve věci stíţnosti na provoz školní druţiny přizváni:
Mgr. Josef Henzl- ředitel ZŠ, paní Coufalová – druţinářka, Ivana Rejzková, L. Urban
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.Zahájení, kontrola usnesení
Zahájení a kontrolu usnesení provedli starosta, místostarosta a tajemník – průběţně plněno
ch. RM bere zprávu na vědomí.
2. Informace starosty, místostarosty a tajemníka
- NTM Praha – poděkování za spolupráci při uzavření smlouvy o partnerství v rámci projektu
Centra stavitelského dědictví v Plasích
- KÚ PK – informace k volbám do Evropského parlamentu
- vyhodnocení prodeje bytu č. 1 v čp. 343 obálkovou metodou (do budoucna – úprava pravidel)
- Mikroregion Dolní Střela – 4.7.2009 – slavnostní valná hromada
-SMOPK – další pravidelné setkání s poslanci a senátory za PK
-DSO I/27 – jednání na Pozemkovém úřadě – navrţení poz. úprav podle k.ú. obcí na trase velkých
obchvatů
-MAS Světovina – probíhá zpracování projektu činnosti
3.Výbory a komise,
V. Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 17.2.2009. Komise upozorňuje na nepořádek
pod nádraţím (p.č 255/1 – ČD), v ul. B. Slámy u č.p. 25, černou skládku na hranici pozemku 1136/2
v Babiné a návrh na přesazení stromků v prostoru budoucí kruhové křiţovatky.
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Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se:0

Dále předloţil zápis z jednání sociální a bytové komise ze dne 23.2.2009. Komise navrhuje
poskytnutí příspěvku 2000 Kč ÚSP Liblín na zájmovou činnost.
Návrh: RM schvaluje fin. příspěvek 2000 Kč Ústavu sociální péče Liblín na zájmovou činnost
našich občanů ţijících v tomto ústavu.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

TJ Sokol Plasy předloţil ţádost o prodlouţení zápůjčky mobilního WC v prostoru nádraţí a dále
ţádá o moţnost pořádání hudební produkce v rámci oslav 100. výročí TJ v areálu TJ dne 5.7.2009
včetně zápůjčky lavičkových setů.
Návrh: RM schvaluje prodlouţení zápůjčky mobilního WC TJ Sokol Plasy do 31.12.2009 –
bezplatně a dále uspořádání hudební produkce v areálu TJ dne 5.7.2009 do 01:00 hod. a
zapůjčení lavičkových setů – bezplatně.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

RM bere na vědomí konání pietního aktu KSČM k 64. výroční osvobození Československa dne
9.5.2009 od 14:30 do 15:00 hod. v areálu Velká louka.
Firma Sokol´s Power Voice Plzeň, Řepová 6 předloţila ţádost o spolupráci při zabezpečení
organizace festivalu Czech Rock Block 2009 v areálu Velká louka dne 1. 8. 2009. Jedná se o vyuţití
klubovny a areálu Velká louka, přístupových komunikací, přehlídku mladé regionální hudební a
audiovizuální tvorby, výstavu fotografií, projekci filmů aj.
RM bere ţádost na vědomí s tím, ţe ţádost bude projednána po schválení akcí v areálu Velká louka
na jednání ZM dne 29. 4. 2009.
Aeroklub Plasy poţádal o účast zástupců města na schůzce ve věci dopravních a organizačních
opatření při pořádání akce „Den ve vzduchu s Kiss Proton“ dne 1. a 2.5.2009. Schůzka se uskuteční
30.3.2009 od 9:00 hod. na letišti v Plasích.
Finanční odbor předloţil 13 ţádostí o osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadu pro rok
2009. Všechny ţádosti byly zdůvodněny a doloţeny příslušnými doklady.
Návrh: RM schvaluje osvobození 13 občanů – viz. příloha zápisu od placení poplatku za likvidaci
odpadu pro rok 2009
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

4.Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis z jednání OV Horní Hradiště ze dne 1.3.2009 a OV Nebřeziny ze dne
4.3.2009. Ke všem poţadovaným bodům zaujala RM stanovisko a budou zpracovány odpovědi. RM
bere zápisy na vědomí. Dále RM projednala návrhy odpovědí na poţadavky občanů obce Babina –
bude zasláno OV Babina.
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provozování prodejny v Babiné (mírná ztráta z provozu). Dále bylo dohodnuto, ţe město zveřejní
nabídku na moţný pronájem prostor prodejny v Horním Hradišti (internet a Zpravodaj města).
SDH Ţebnice ţádá o souhlas s instalací 2 ks tepelných čerpadel na budovu KD Ţebnice z důvodu
vytápění výčepu a sedárny.
Návrh: RM schvaluje instalaci 2 ks tepelných čerpadel na budovu KD Ţebnice z důvodu vytápění
výčepu a sedárny s tím, ţe nákup a instalaci zajistí SDH Ţebnice z vlastních prostředků.
Čerpadla budou v majetku SDH Ţebnice.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
Tajemník předloţil vyhodnocení provozu DČOV pro č.p. 12 v Horním Hradišti, která vyúsťuje do
obecního rybníka. RM bere zprávu na vědomí.
OS Přeskopec, hájovna Lomany ţádá o darování dřeva na řezbářské sympozium.
Návrh: RM schvaluje darování dřeva OS Přeskopec na řezbářské sympozium dle vlastního výběru.
Bude pouţito dřevo z investiční akce „Revitalizace centra Plas“.
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
5.Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel informoval o zvýšení neinvestičních výdajů na platy a odvody pro rok 2009 ve
výši 332 000 Kč. Ředitel předloţil návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008
tak, ţe z celkové částky 119 360 Kč bude 107 424 Kč převedeno do fondu majetku a
11 936 Kč do rezervního fondu. V rámci samostatného bodu jednání RM byla řešena
stíţnost paní Rejzkové na provoz školní druţiny.
Návrh: RM schvaluje odměnu pro ředitele ZŠ Plasy z rozvojového programu „Zvýšení
nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagog. pracovníků“- viz příloha
zápisu
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
MŠ Plasy – ředitelka předloţila návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 s tím, ţe celou
částku 49 230 Kč navrhuje převést do rezervního fondu. Bude předloţeno jednání ZM.
Dále starosta informoval o jednání s ředitelkou ve věci demografického vývoje počtu
dětí v návaznosti na kapacitu MŠ
MěK Plasy – ředitel předloţil návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 s tím, ţe
z celkové částky 12 482 Kč bude 12 000 Kč převedeno do fondu reprodukce a 482 Kč
do fondu odměn.
6.Investiční akce, projekty
a) Revitalizace středu města – proběhlo uţší výběrové řízení, kterého se zúčastnily 3 firmy. Nejniţší
nabídku předloţila firma Firesta Brno ve výši 169 039 303 Kč. O přesném rozdělení podílu města a
ŘSD bude jednáno na GŘ ŘSD Praha. Po podpisu smlouvy s vítěznou firmou bude zpracován
přesný harmonogram výstavby.
b) Bytové domy 4x12 –proběhlo výběrové řízení za účasti 5 firem. Čtyři firmy předloţily své
nabídky. Nejniţší nabídku předloţila firma BP Stavby Dýšina ve výši 16 277 064 Kč s tím, ţe
částka na vybudování sítí a MK pro 6 parcel pro výstavbu RD nad ŘD činí 2 443 645 Kč a částka na
vybudování sítí a MK pro výstavbu 4x12 BD pod školou činí 13 833 419 Kč. Tato částka je
rozdělena do 5 etap a bude uvolňována dle harmonogram výstavby. Návrh smlouvy a harmonogram
výstavby bude předloţen finančnímu výboru a na jednání ZM dne 25.3.2009.
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a stavebního povolení k p.č. 413/21 v k.ú. Plasy a dále udělení souhlasu ke všem úkonům spojených
s jednáním ve věci projednávání záměru vyuţití pozemku p.č. 413/21 v k.ú. Plasy v územním řízení
a stavebním povolením.
Návrh: RM schvaluje návrh plné moci ke všem úkonům spojeným s vyřizováním územního řízení a
stavebního povolení k p.č. 413/21 v k.ú. Plasy a dále udělení souhlasu ke všem úkonům
spojených s jednáním ve věci projednávání záměru vyuţití pozemku p.č. 413/21 v k.ú. Plasy
v územním řízení a stavebním povolením pro firmu Hoda nemovitosti a stavby s.r.o. Plzeň,
Slovanská tř. 11
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

c)Rekreační plocha pro koupání – Ing. Samek předloţil koncept projektu výstavby rekreační vodní
plochy, která bude navazovat na západní část rybníka (dohoda s ČRS MO Plasy). Projekt je
v souladu s územním plánem města a byl projednán se zástupci NPÚ Plzeň a MěÚ Kralovice.
Záměr bude nutné projednat se zástupci Policie ČR DI. Bylo realizováno odkoupení pozemků
navazujících na rekreační plochu pro koupání od pana J. Ingriše, Ţebnice.
d) Posílení transformační stanice v areálu Velká louka – byla podepsána smlouva o budoucí
smlouvě s ČEZ Distribuce a.s. na výměnu (posílení) transformační stanice z důvodů moţného
organizování kulturních akcí a pouťových oslav. Probíhá dokončování projektu a plánované termíny
jsou plněny.
e) Zástavbové studie Plasy-Ryplička a Babina – proběhlo veřejné projednání studií dne 11.3.2009 za
účasti vlastníků pozemků a sousedů. Jednání se dále zúčastnil zástupce projektanta AIP Plzeň, který
vysvětlil moţné postupy přípravy území pro výstavbu. Byly zodpovězeny dotazy občanů.
f) Výstavba a rekonstrukce MK – ZM schválilo podání ţádosti o dotaci na výstavbu přístupové MK
k zástavbě 4x12 BD a rekonstrukci části ul. Luční. Starosta osloví firmu RAVEN s ţádostí o podání
cenové nabídky na zpracování ţádosti. Bude předloţeno na jednání ZM.
g) Investiční akce v obcích: Babina – příprava opravy MK – stavební technička projednala rozsah
opravy s realizační firmou
H.Hradiště – příprava projektu rekonstrukce průtahu obcí, chodník a autobusové zastávky
Lomnička – příprava projektu vybudování vodovodu případně studie DČOV – projednáno
s Ing.Samkem.
Nebřeziny – je dokončována příprava na výměnu oken v prostorách knihovny, výměnu krbového
vytápění, pokládka plovoucí podlahy a vybudování protihlukové stěny dle poţadavku sousedů.
RM bere zprávu na vědomí.
Ţebnice – vodovod – stavební technička zpracovala chronologii kroků na vybudování vodovodu
v obci. Odhad nákladů a varianty zdrojů pitné vody zpracovává Ing. Samek.
7.Dotační politika města
Byla předloţena aktualizovaná tabulka dotační politiky města pro rok 2009:
a) Revitalizace středu města – podepsaná smlouva o dotaci v celkové výši 33 729 355 Kč s tím,
ţe dotace činí 31 199 652 Kč a vlastní prostředky města 2 529 701 Kč pro roky 2009 a 2010.
Křiţovatka ul. Plzeňská a Lipová - podíl města na základě dokončeného výběrového řízení
bude upřesněn po jednání se zástupci ŘSD Praha a ŘSD Plzeň na jednání ZM dne
25.3.2009. Dále bude upřesněn systém a harmonogram financování.
b) Přírodní plocha pro koupání – pokračuje příprava podkladů pro uzavření smlouvy na čerpání
schválené dotace ze státního rozpočtu na rok 2009.
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55 000 Kč. O přidělení dotace nebylo zatím rozhodnuto.
- odbor regionálního rozvoje – oprava MK v Babiné – zaţádáno o 337 000 Kč. Dotace
nebyla schválena.
- odbor ţivotního prostředí – projektová dokumentace ČOV a kanalizace v Horním
Hradišti – zaţádáno o 135 000 Kč. Dotace nebyla schválena.
d) Pečovatelská sluţba – schváleno Ministerstvem práce a soc. věcí 324 000 Kč pro rok 2009.
e) Kanalizace ul. Hutní – Min. zemědělství se zatím nevyjádřilo k odvolání města ve věci
nepřidělené dotace.
RM bere zprávu na vědomí.
f) Encyklopedie na pokračování – edice památky – Plasy, starosta poţádal o schválení podání
ţádosti o dotaci na reedici encyklopedie zpracované nakladatelství Fraus, Plzeň, Goethova 8.
RM doporučuje ZM podání ţádosti o dotaci na KÚ PK na reedici Encyklopedie na
pokračování – edice památky – Plasy zpracované nakladatelství Fraus, Plzeň,
Goethova 8. Celkové náklady budou činit 70 000 Kč a podíl města 14 000 Kč.
g) Výstavba a rekonstrukce MK – ZM schválilo podání ţádosti o dotaci na výstavbu přístupové
MK k zástavbě 4x12 BD a rekonstrukci části ul. Luční. Starosta osloví firmu RAVEN
s ţádostí o podání nabídky na zpracování ţádosti. Bude předloţeno na jednání ZM.
8. SOŠ Plasy – žádost o pronájem p.č. 314/5 a 481/2 obě v k.ú. Plasy (Střelnice)
SOŠ Plasy ţádá o bezúplatný pronájem p.č. 314/5 o výměře 249 m2 (les) a p.č. 481/2 o výměře
137 m2 ostatní plocha, obě v k.ú. Plasy. Jedná se o dopadovou plochu asfaltových holubů u
střelnice.
Návrh: RM schvaluje bezúplatný pronájem p.č. 314/5 o výměře 249 m2 (les) a p.č. 481/2 o výměře
137 m2 ostatní plocha, obě v k.ú. Plasy. Jedná se o dopadovou plochu asfaltových holubů u
střelnice. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Plasy a SOŠ Plasy od 1.4.2009 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. SOŚ Plasy zabezpečí údrţbu a úklid pozemků.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

9. Státní oblastní archiv Plzeň – dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu-Babina-hostinec
Tajemník předloţil návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu z nebytových prostor mezi Městem
Plasy a Státním oblastním archivem v Plzni, Plzeň, Sedláčkova 44. Jedná se o moţnost bezplatného
vyuţívání společenského sálu v budově č.p. 558 v Plasích pro konání akcí města.
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu z nebytových prostor mezi Městem
Plasy a Státním oblastním archivem v Plzni, Plzeň, Sedláčkova 44. Jedná se o moţnost
bezplatného vyuţívání společenského sálu v budově č.p. 558 v Plasích pro konání akcí
města
Hlasování: pro:5
proti. 0
zdrţel se:0
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Tajemník předloţil návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 74197 a a 74198 mezi Městem Plasy a
Vodárnou Plzeň a.s. Plzeň, Malostranská 2. Jedná se o změnu ve způsobu fakturace a plateb.
Návrh: RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 74197 a a 74198 mezi Městem Plasy a
Vodárnou Plzeň a.s. Plzeň, Malostranská 2. Jedná se o změnu ve způsobu fakturace a plateb.
Hlasování:pro:5

proti: 0

zdrţel se:0

11. Lesy ČR – žádost o souhlas – soutisk porostních map
LČR ţádají o souhlas se soutiskem porostních map zpracovávaných jako součást LHP pro LHC
Plasy na období 2010 – 2019.
Návrh: RM schvaluje ţádost LČR o souhlas se soutiskem porostních map zpracovávaných jako
součást LHP pro LHC Plasy na období 2010 – 2019. Dále bere na vědomí souhlas LČR
s uvedením svých pozemků v porostních mapách města s barevným označením věkových
tříd bez popisu.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

12. Žádost o změnu územního plánu – fotovoltaická elektrárna v k.. Žebnice
Ing. Milan Bednář, Třemošná, Luční 1116 ţádá o zahájení jednání ve věci změny územního plánu
na vyuţití p.č. 1282 v k.ú. Ţebnice za účelem výstavby fotovoltaické sluneční elektrárny. RM
doporučuje zahájit jednání s tím, ţe náklady na změnu územního plánu uhradí ţadatel (smlouva o
budoucí smlouvě). Bude předloţeno jednání ZM a OV Ţebnice.
13.Různé
a) České dráhy nabídly městu k odkoupení v rámci jednání o stavbě přírodní plochy ke koupání p.č.
466 – přístupová komunikace k zadní části rybníka a č.p. 52, p.č. 85 a č.p. 85, p.č. 129 a 266/1
(příslušenství k čp. 85) a dále p.č. 283/2 (bývalá čerpací stanice vody k nádraţí). Vše v k.ú. Plasy.
Výše uvedené pozemky a nemovitost by po dohodě na ceně odkoupilo Město Plasy a na základě
smlouvy o budoucí smlouvě by č.p. 52, a p.č. 85, 129 a 266/1 byly prodány za stejných podmínek
Českému rybářskému svazu MO Plasy. RM doporučuje jednat o odkoupení . Bude předloţeno
jednání ZM.
b) Elektro Staněk – firma navrhuje zakoupení 10 ks světel VO typ Malaga za cenu cca 2 300 Kč
včetně DPH. Světla budou pouţita k postupné výměně nefunkčních a energeticky náročných světel.
Návrh: RM schvaluje nákup 10 ks světel VO typ Malaga za cenu cca 2 300 Kč včetně DPH.
Světla budou pouţita k postupné výměně nefunkčních a energeticky náročných světel firmou
Elektro Staněk, Kralovice. Financování bude zabezpečeno z kapitoly VO v rámci
schváleného rozpočtu.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

c) Paní Dušana Plicová, Plasy, Ţebnická 9 ţádá o prodlouţení hlavního vodovodního řádu z ul.
Lipová k čp. 9 podél areálu Lesní spol. a.s. Důvodem je ukončení dodávky vody z přípojky Lesní
společnosti a.s. (uzavření areálu).
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rozšíření vodovodního řadu, případně formou spoluúčasti města na vybudování vodovodní
přípojky. Dále projednat moţnosti dodávky vody se zástupci Lesní spol. a.s. a Vodárny
Plzeň a.s. Bude předloţeno na jednání ZM.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
d) ZŠ Plasy – stíţnost na provoz druţiny
V úvodu jednání starosta shrnul postup při vyřizování první stíţnosti na činnost školní druţiny a
závěry jednání RM včetně schváleného usnesení. Na základě další stíţnosti podané paní I.
Rejzkovou na ředitele ZŠ Plasy pro údajné neplnění povinností a na údajné neprošetření stíţnosti na
činnost druţiny RM starosta přizval na jednání RM ředitele ZŠ Mgr. Henzla, vychovatelku paní
Coufalovou, paní Rejzkovou jako stěţovatelku a pana L. Urbana jako svědka událostí. RM byla
seznámena se stanovisky všech zúčastněných osob. Dále byly zodpovězeny dotazy členů RM –
podrobnější zápis průběhu jednání - viz. příloha zápisu.
Návrh: Na základě vyslechnutých stanovisek všech účastníků stíţnosti podanou paní Ivana
Rejzkovou, Plasy, B. Slámy 25 na údajné neplnění povinností ředitele ZŠ Plasy a na údajné
neprošetření stíţnosti na činnost školní druţiny Radou města přijala RM toto stanovisko:
Vzhledem k rozporům ve stanoviscích jednotlivých účastníků stíţnosti RM vyčká na
stanovisko České školní inspekce, která stíţnost obdrţela a poté zaujme konečné stanovisko.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
e) Veřejně prospěšné práce
Tajemník navrhl vytvoření 3 pracovních míst v období od 1.5. do 31.12.2009 (dělník pro čištění
města). Na tato místa je poskytována dotace od Úřadu práce ve výši 10 720 Kč na pracovníka a
měsíc.
Návrh: RM schvaluje podání ţádosti o zřízení 3 míst veřejně prospěšných prací pro období od
1.5.2009 do 31.12.2009, jejíţ součástí je ţádost o dotaci ve výši 10 720 Kč na jednoho
pracovníka a měsíc.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se: 0
f)ŘSD Plzeň – byl předloţen návrh na sloučení pozemků stavby rekonstrukce středu města
Návrh: RM schvaluje návrh na sloučení pozemků dle vlastníků pro stavbu „ Revitalizace
socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy“
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
g) Diskuse
K. Mařík – upozornil na nutnost oprav největších děr v MK a prořezání parku u památníku
Osvobození.
Ing. Gross – poţádal o informaci k zápisům do kroniky, průběhu štěpkování větví v prostoru ČOV
v Plasích a další postup při výstavbě řadových domků „Nad Stodolou“ v Plasích firmou Nexon a
přípravy zpracování dendrologické studie zeleně v Plasích
Zápis vyhotoven: 24.3.2009
Ověřovatel zápisu: Karel Mařík
Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt

Usnesení
z 33. jednání Rady města konané 18.3.2009 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 591-09: - zprávy starosty, místostarosty a tajemníka
- konání pietního aktu KSČM k 64. výroční osvobození Československa dne
9.5.2009 od 14:30 do 15:00 hod. v areálu Velká louka
- ţádost Sokol´s Power Voice Plzeň o uspořádání rockového festivalu v Plasích s
tím, ţe ţádost bude projednána po schválení akcí v areálu Velká louka na jednání
ZM dne 29. 4. 2009
- spolupráci s Aeroklubem Plasy při řešení dopravní a organizačních opatřeních při
pořádání akce „Den ve vzduchu s Kiss Proton“ dne 1. a 2.5.2009
- činnost výborů a komisí a osadních výborů
- vyhodnocení provozu prodejny smíšeného zboţí v Babiné s ředitelem Jednoty
Plasy Ing. Rozsypalem
- vyhodnocení provozu DČOV pro č.p. 12 v Horním Hradišti
- činnost příspěvkových organizací
- investiční akce, projekty:
a)Revitalizace středu města – proběhlo uţší výběrové řízení, kterého se zúčastnily 3 firmy. Nejniţší
nabídku předloţila firma Firesta Brno ve výši 169 039 303 Kč. O přesném rozdělení podílu města a
ŘSD bude jednáno na GŘ ŘSD Praha. Po podpisu smlouvy s vítěznou firmou bude zpracován
přesný harmonogram výstavby.
b) Bytové domy 4x12 –proběhlo výběrové řízení za účasti 5 firem. Čtyři firmy předloţily své
nabídky. Nejniţší nabídku předloţila firma BP Stavby Dýšina ve výši 16 277 064 Kč s tím, ţe
částka na vybudování sítí a MK pro 6 parcel pro výstavbu RD nad ŘD činí 2 443 645 Kč a částka na
vybudování sítí a MK pro výstavbu 4x12 BD pod školou činí 13 833 419 Kč. Tato částka je
rozdělena do 5 etap a bude uvolňována dle harmonogram výstavby. Návrh smlouvy a harmonogram
výstavby bude předloţen finančnímu výboru a na jednání ZM dne 25.3.2009
c)Rekreační plocha pro koupání – Ing. Samek předloţil koncept projektu výstavby rekreační vodní
plochy, která bude navazovat na západní část rybníka (dohoda s ČRS MO Plasy). Projekt je
v souladu s územním plánem města a byl projednán se zástupci NPÚ Plzeň a MěÚ Kralovice.
Záměr bude nutné projednat se zástupci Policie ČR DI. Bylo realizováno odkoupení pozemků
navazujících na rekreační plochu pro koupání od pana J. Ingriše, Ţebnice.
d) Posílení transformační stanice v areálu Velká louka – byla podepsána smlouva o budoucí
smlouvě s ČEZ Distribuce a.s. na výměnu (posílení) transformační stanice z důvodů moţného
organizování kulturních akcí a pouťových oslav. Probíhá dokončování projektu a plánované termíny
jsou plněny.
e) Zástavbové studie Plasy-Ryplička a Babina – proběhlo veřejné projednání studií dne 11.3.2009 za
účasti vlastníků pozemků a sousedů. Jednání se dále zúčastnil zástupce projektanta AIP Plzeň, který
vysvětlil moţné postupy přípravy území pro výstavbu. Byly zodpovězeny dotazy občanů.
f) Investiční akce v obcích: Babina – příprava opravy MK – stavební technička projednala rozsah
opravy s realizační firmou
H.Hradiště – příprava projektu rekonstrukce průtahu obcí, chodník a autobusové zastávky
Lomnička – příprava projektu vybudování vodovodu případně studie DČOV – projednáno
s Ing.Samkem.
Nebřeziny – je dokončována příprava na výměnu oken v prostorách knihovny, výměnu krbového
vytápění, pokládka plovoucí podlahy a vybudování protihlukové stěny dle poţadavku sousedů.
RM bere zprávu na vědomí.
Ţebnice – vodovod – stavební technička zpracovala chronologii kroků na vybudování vodovodu
v obci. Odhad nákladů a varianty zdrojů pitné vody zpracuje Ing. Samek

-2- dotační politiku města:
a)Revitalizace středu města – podepsaná smlouva o dotaci v celkové výši 33 729 355 Kč s tím, ţe
dotace činí 31 199 652 Kč a vlastní prostředky města 2 529 701 Kč pro roky 2009 a 2010.
Křiţovatka ul. Plzeňská a Lipová - podíl města na základě dokončeného výběrového řízení bude
upřesněn po jednání se zástupci ŘSD Praha a ŘSD Plzeň na jednání ZM dne 25.3.2009. Dále bude
upřesněn systém a harmonogram financování.
b)Přírodní plocha pro koupání – pokračuje příprava podkladů pro uzavření smlouvy na čerpání
schválené dotace ze státního rozpočtu na rok 2009.
c)Ţádosti na KÚ PK- odbor kultury – edice Tilia Plassensis – Metternich. Zaţádáno o 55 000 Kč. O
přidělení dotace nebylo zatím rozhodnuto.
- odbor regionálního rozvoje – oprava MK v Babiné – zaţádáno o 337 000 Kč. Dotace
nebyla schválena.
- odbor ţivotního prostředí – projektová dokumentace ČOV a kanalizace v Horním
Hradišti – zaţádáno o 135 000 Kč. Dotace nebyla schválena.
d)Pečovatelská sluţba – schváleno Ministerstvem práce a soc. věcí 324 000 Kč pro rok 2009.
e)Kanalizace ul. Hutní – Min. zemědělství se zatím nevyjádřilo k odvolání města ve věci
nepřidělené dotace
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 592-09: - závěry komise ŢP uvedené v zápise ze dne 17.2.2009 pod body 327-332
usn.č. 593-09: - fin. příspěvek 2000 Kč Ústavu sociální péče Liblín na zájmovou činnost našich
občanů ţijících v tomto ústavu
usn.č. 594-09: - prodlouţení zápůjčky mobilního WC TJ Sokol Plasy do 31.12.2009 – bezplatně a
dále uspořádání hudební produkce v areálu TJ dne 5.7.2009 do 01:00 hod. a
zapůjčení lavičkových setů – bezplatně
usn.č. 595-09: - osvobození 13 občanů – viz. příloha zápisu od placení poplatku za likvidaci odpadu
pro rok 2009
usn.č. 596-09: - instalaci 2 ks tepelných čerpadel na budovu KD Ţebnice z důvodu vytápění výčepu
a sedárny s tím, ţe nákup a instalaci zajistí SDH Ţebnice z vlastních prostředků.
Čerpadla budou v majetku SDH Ţebnice
usn.č. 597-09: - darování dřeva OS Přeskopec na řezbářské sympozium dle vlastního výběru.
Bude pouţito dřevo z investiční akce „Revitalizace centra Plas“
usn.č. 598-09: - návrh plné moci ke všem úkonům spojeným s vyřizováním územního řízení a
stavebního povolení k p.č. 413/21 v k.ú. Plasy a dále udělení souhlasu ke všem
úkonům spojených s jednáním ve věci projednávání záměru vyuţití pozemku p.č.
413/21 v k.ú. Plasy v územním řízení a stavebním povolením pro firmu Hoda
nemovitosti a stavby s.r.o. Plzeň, Slovanská tř. 11
usn.č. 599-09: - bezúplatný pronájem p.č. 314/5 o výměře 249 m2 (les) a p.č. 481/2 o výměře
137 m2 ostatní plocha, obě v k.ú. Plasy. Jedná se o dopadovou plochu asfaltových
holubů u střelnice. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Plasy a SOŠ Plasy od
1.4.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. SOŚ Plasy zabezpečí
údrţbu a úklid pozemků

-3usn.č. 600-09: - návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu z nebytových prostor mezi Městem Plasy a
Státním oblastním archivem v Plzni, Plzeň, Sedláčkova 44. Jedná se o moţnost
bezplatného vyuţívání společenského sálu v budově č.p. 558 v Plasích pro konání
akcí města
usn.č. 601-09: - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 74197 a a 74198 mezi Městem Plasy a Vodárnou
Plzeň a.s. Plzeň, Malostranská 2. Jedná se o změnu ve způsobu fakturace a plateb
usn.č. 602-09: - ţádost LČR o souhlas se soutiskem porostních map zpracovávaných jako součást
LHP pro LHC Plasy na období 2010 – 2019. Dále bere na vědomí souhlas LČR
s uvedením svých pozemků v porostních mapách města s barevným označením
věkových tříd bez popisu.
usn.č. 603-09: - nákup 10 ks světel VO typ Malaga za cenu cca 2 300 Kč včetně DPH. Světla budou
pouţita k postupné výměně nefunkčních a energeticky náročných světel firmou
Elektro Staněk, Kralovice. Financování bude zabezpečeno z kapitoly VO v rámci
schváleného rozpočtu
usn.č. 604-09: - Na základě vyslechnutých stanovisek všech účastníků stíţnosti podanou paní Ivana
Rejzkovou, Plasy, B. Slámy 25 na údajné neplnění povinností ředitele ZŠ Plasy a na
údajné neprošetření stíţnosti na činnost školní druţiny Radou města přijala RM
toto stanovisko:Vzhledem k rozporům ve stanoviscích jednotlivých účastníků
stíţnosti RM vyčká na stanovisko České školní inspekce, která stíţnost obdrţela a
poté zaujme konečné stanovisko
usn.č. 605-09: - podání ţádosti o zřízení 3 míst veřejně prospěšných prací pro období od 1.5.2009
do 31.12.2009, jejíţ součástí je ţádost o dotaci ve výši 10 720 Kč na jednoho
pracovníka a měsíc
usn.č. 606-09: - návrh ŘSD Plzeň na sloučení pozemků dle vlastníků pro stavbu „ Revitalizace
socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy“
usn.č. 607-09: - odměnu pro ředitele ZŠ Plasy z rozvojového programu „Zvýšení
nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagog. pracovníků“- viz
příloha zápisu
Rada ukládá
usn.č. 608-09: - projednat moţnost realizace vodovodní přípojky k č.p. 9 v Plasích formou rozšíření
vodovodního řadu, případně formou spoluúčasti města na vybudování vodovodní
přípojky. Dále projednat moţnosti dodávky vody se zástupci Lesní spol. a.s. a
Vodárny Plzeň a.s
Zodpovídá: Ing. Domabyl, I. Brunclíková

Termín: 23.3.2009

Rada předkládá ZM
- podání ţádosti o dotaci na KÚ PK – památky Plasy od nakladatelství Fraus
- zpracování ţádosti o dotaci z fondů EU firmou Raven
- ţádost o změnu územního plánu – fotovoltaická elektrárna v k.ú.Ţebnice
- České dráhy – ţádost o odkoupení pozemků a nemovitostí v k.ú. Plasy
- D. Plicová, Plasy 9 – ţádost o spolupráci při realizaci vodovodní přípojky
Vyhotoveno: 24.3.2009
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

