Zápis
z 42. jednání Rady města konané 11.11. 2009 v Plasích
Přítomni: Mgr. Hurt – starosta
Václav Šiml – místostarosta
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ověřovatel zápisu: Václav Šiml

Zápisem pověřen: tajemník Ing. Domabyl

Doplnění programu: 9c) Ţádost o půjčku ze sociálního fondu
9d) ČEZ Distribuce – smlouva o uzavření budoucí smlouvy – věcné břemeno
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení, kontrola usnesení
Zahájení a kontrolu usnesení provedli starosta, místostarosta a tajemník – průběţně plněno
2. Informace starosty, místostarosty a tajemníka
- cvičení HZS v areálu SOŠ Plasy
- Policie ČR – vyrozumění o odloţení – krádeţ měděných plechů v areálu Velká louka a předání
nálezu – osobní motorové vozidlo
- SÚS Kralovice – oznámení o údrţbě silniční vegetace
- provedení odběrů vzorků vody a odpadních vod
- mikroregion – příprava valné hromady v Manětíně
- Zastupitelstvo PK – starosta informoval o dotaci na hospodaření v lesích s tím, ţe byla vyplácena
ve výši 100% a po vyčerpání fondu byla zastavena, tzn. ţe cca 150 obcí neobdrţí dotaci ţádnou.
Jedná se o nesystémový postup, který bude řešen na SMOPK. Dále bude krácena celková výše
dotace na obnovu venkova pro obce i ostatní kapitoly krajského rozpočtu (kultura, komunikace aj.).
3. Výbory a komise
Ing. Gross informoval o přípravě rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2012 zpracovaného
finančním výborem. Do návrhu jsou zařazeny rozpracované investiční akce a nejdůleţitější
projektově připravované akce (dokončení průtahu města ve spolupráci s ŘSD Plzeň, kanalizace
Plzeňská a Pod Nádraţím, rekonstrukce areálu Velká louka). Tento rozpočtový výhled ukazuje
potřebu rozumné úvěrové politiky města. Rozpočtový výhled bude dopracován a předloţen na
jednání finančního výboru a ZM. Z tohoto rozpočtového výhledu vychází i příprava rozpočtu na rok
2010, kdy úroveň příjmů je nastavena na úroveň roku 2007. Návrh rozpočtu bude dopracován a
předloţen na jednání finančního výboru a ZM.
Tajemník informoval o úpravě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která umoţní
navýšení poplatku z ubytovací kapacity aţ na 6 Kč za kaţdé vyuţité lůţko a den. Úprava bude
moţná od 1.1.2010.

-2V. Šiml předloţil zápisy z jednání komise ŢP ze dne 18.9.2009 a 26.10.2009.
Návrh: RM schvaluje body 349-358 zápisů komise ŢP ze dne 18.9.2009 a 26.10.2009. RM ukládá
dokončit dendrologickou studii přestárlých a nebezpečných stromů, u kterých hrozí úraz
pádem větví. Studii předloţí komise ŢP.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

Starosta předloţil návrh kulturního projektu pro rok 2010 „Rok architektury a techniky“ včetně
návrhu finančního rozpočtu.
Návrh: RM schvaluje návrh kulturního projektu pro rok 2010 „Rok architektury a techniky“ včetně
návrhu finančního rozpočtu a doporučuje zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010.
Hlasování: pro. 5

proti: 0

zdrţel se: 0

4. Osadní výbory, SDH – bod byl projednán jako bod 2
V. Šiml dále předloţil zápisy z jednání předsedů OVze dne 26.10.2009 v Ţebnici a zápis OV
Lomnička ze dne 29.10.2009 (včetně návrhu investičních akcí na rok 2010). Zápisy byly projednány
a odpovědi budou zapracovány do harmonogramu úkolů.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel předloţil rozbor vyuţití finančních prostředků z „Rozvojový program – Zvýšení
nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedag. pracovníků s ohledem na
kvalitu jejich práce“. Stejné rozbory předloţila ředitelka MŠ Plasy a ředitel ZUŠ Plasy.
MŠ Plasy – ředitelka předloţila ţádost o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od 23.12.2009 do
4.1.2010 z důvodů minimálního zájmu o docházku v těchto dnech
Návrh: RM schvaluje uzavření MŠ Plasy v době vánočních prázdnin od 23.12.2009 do 4.1.2010
z důvodů minimálního zájmu o docházku v těchto dnech
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

Návrh: RM schvaluje vyplacení odměn ředitelům ZŠ Plasy Mgr. Henzlovi, MŠ Plasy M. Lalákové a
ZUŠ Plasy J. Radovi z „Rozvojového programu – Zvýšení nenárokových sloţek platů a
motivačních sloţek mezd pedag. pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ – viz.
příloha zápisu
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se:0

6. Investiční akce - smlouvy
Tajemník předloţil zápis ze 7. kontrolního dne stavby „Rekreační vodní plocha Plasy“ a dále
informoval o průběhu investiční akce „I/27 most, revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter
Plasy“ a budování inţenýrských sítí pro výstavbu BD v lokalitě pod školou. O investičních akcí
v obcích informoval V. Šiml – dokončení fasády hasičárny v Ţebnici a dokončování přístřešku u
hostince v Horním Hradišti.
Vodovod Ţebnice – starosta informoval o schůzce zástupců města s projektantem Ing.Samkem ve
věci vodních zdrojů pro obec Ţebnici a Lomničku. Schůzky se nezúčastnili pozvaní zástupci
osadních výborů ani RM a ZM.
RM bere zprávu na vědomí.

-37. Dotační politika města
Starosta informoval o spolupráci města a firmy Ferona a.s. Praha na kulturním projektu města Plasy
2009 „Rok Metternicha 1859 – 2009“.
Návrh: RM schvaluje podpis darovací smlouvy mezi Městem Plasy a firmou Ferona a.s. Praha na
finanční příspěvek ve výši 400 000 Kč v rámci kulturního projektu města Plasy 2009 „Rok
Metternicha 1859 – 2009“.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

Tajemník informoval o programu MPSV, které vyhlásilo dotační program na podporu projektů
zaměřených proti chudobě, který je součástí programu „Evropského roku 2010“, který řeší problém
sociálního vyloučení.
8. Žádosti o odkoupení pozemků
Ing. Jiří Šebek, Most – doplnění ţádosti o odkoupení pozemku v k.ú. Horní Hradiště okolo chaty E
29. Byl přiloţen seznam jedenácti majitelů sousedních chat (E22, 23, 27, 30, 31, 75, 76, 77, 78, 79 a
168). Bude předloţeno jednání ZM.
9. Různé
a)Finanční příspěvek na dopravní obsluţnost pro rok 2010 – KÚ PK předloţil návrh na výši
příspěvku pro rok 2010: 79 860 Kč. Částka bude zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2010.
b)Pouť 2010 – ţádosti o hostování – ţádost podal pan František Tříska, Prachatice. RM bere ţádost
na vědomí s tím, ţe o uzavření smlouvy bude rozhodnuto v roce 2010.
c)Ţádost o půjčku ze sociálního fondu – paní Jana Studená poţádala o poskytnutí půjčky ve výši
15 000 Kč.
Návrh: RM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu paní Janě Studené, Plasy
354 ve výši 15 000 Kč s tím, ţe částka bude splacena do 1 roku.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

d) ČEZ Distribuce – smlouva o uzavření budoucí smlouvy – věcné břemeno. Jedná se o zadní část
ul. B. Slámy.
Návrh: RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
IE-12-0003570/VB001 a IE-12-0003570/VB009 mezi Městem Plasy a ČEZ Distribuce a.s.
Děčín. Jedná se o přeloţku vzdušného el. vedení do země
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se: 0

e) Starosta informoval o ţádosti nájemníků čp. 490 Plasy o moţnostech odkoupení obecních bytů.
Ţádost bude předloţena na jednání ZM, finančního výboru a sociální a bytové komise.
f) Ing. M. Kilián nabídl moţnost instalace fotovoltaických panelů na budovy ve vlastnictví města
(školy aj.). Vzhledem k ochranným památkovým zónám a krajinné památkové zóně není realizace
na budovách obce moţná.

-4g) Nabídka prezentace města
Návrh: RM neschvaluje nabídku na prezentaci města v inzertním časopisu Superinfo ani v příloze
deníku Cesty městy.
Hlasování: pro. 5

proti: 0

zdrţel se: 0

h) Diskusní příspěvky
K. Mařík – podal informace k mezinárodní soutěţi větroňů v roce 2010
Mgr. Lorenzová – poţádala o informaci k případné realizaci přechodů pro chodce v prostoru
provizorního mostu a opravě chodníku v ul. Babinská
Mgr. Hurt – informoval o opravě a doplnění okapů bývalé huti a zapůjčení modelu huti od NTM
Praha
- dále informoval o spolupráci s PhDr. Bukačovou ve věci zařazení cisterciáckých dvorů
do seznamu UNESCO
Zápis vyhotoven: 18.11 .2009

Ověřovatel zápisu: Václav Šiml

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt

Usnesení
z 42. jednání Rady města konané 11.11.2009 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 722-09: - zprávy starosty, místostarosty a tajemníka
- činnost osadních výborů a SDH
- činnosti příspěvkových organizací
- investiční akce, projekty
- dotační politika města
- finanční příspěvek na dopravní obsluţnost pro rok 2010
- pouť 2010 – ţádost o hostování – František Tříska, Prachatice
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 723-09: - body 349-358 zápisů komise ŢP ze dne 18.9.2009 a 26.10.2009
usn.č. 724-09: - návrh kulturního projektu pro rok 2010 „Rok architektury a techniky“ včetně
návrhu finančního rozpočtu a doporučuje zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010
usn.č. 725-09: - uzavření MŠ Plasy v době vánočních prázdnin od 23.12.2009 do 4.1.2010 z důvodů
minimálního zájmu o docházku v těchto dnech
usn.č. 726-09: - vyplacení odměn ředitelům ZŠ Plasy Mgr. Henzlovi, MŠ Plasy M. Lalákové a ZUŠ
Plasy J. Radovi z „Rozvojového programu – Zvýšení nenárokových sloţek platů a
motivačních sloţek mezd pedag. pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ –
viz.příloha zápisu
usn.č. 727-09: - podpis darovací smlouvy mezi Městem Plasy a firmou Ferona a.s. Praha na finanční
příspěvek ve výši 400 000 Kč v rámci kulturního projektu města Plasy 2009 „Rok
Metternicha 1859 – 2009“
usn.č. 728-09: - poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu paní Janě Studené, Plasy 354 ve
výši 15 000 Kč s tím, ţe částka bude splacena do 1 roku
usn.č. 729-08: - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
IE-12-0003570/VB001 a IE-12-0003570/VB009 mezi Městem Plasy a ČEZ
Distribuce a.s. Děčín. Jedná se o přeloţku vzdušného el. vedení do země
Rada neschvaluje:
usn.č. 730-09: - nabídku na prezentaci města v inzertním časopisu Superinfo ani v příloze deníku
Cesty městy
Rada ukládá:
usn.č. 731-09: - dokončit dendrologickou studii přestárlých a nebezpečných stromů, u kterých hrozí
úraz pádem větví. Studii předloţí komise ŢP
Zodpovídá: Ing. Červený

Termín:do 31.12.2009

-2Rada předkládá ZM
- Ing. Jiří Šebek, Most – doplnění ţádosti odkoupení pozemku v k.ú. Horní Hradiště
- ţádost nájemníků čp. 490 v Plasích o moţnosti odkoupení obecních bytů

Vyhotoveno: 18.11.2009
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

