Zápis
z 34. jednání Rady města konané 15. 4. 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: bod 15 b-d) byty
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 0

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
- poţár na lesním porostu města 803/1 v k.ú. Horní Hradiště
- nařízení Krajské veterinární správy 1/2009 – varroáza včel
- zápis z jednání o dopravní a bezpečnostní situaci při akci „Den ve vzduchu s rádiem KISS“
- informace o kontrole provedené firmou Eletrowin na sběrném dvoře v Plasích (označování
samolepkami a třídění dle sběrných skupin
- mikroregion Dolní Střela – výbor dne 8.4.2009 (příprava valné hromady)
- DSO I/27 – kladná odpověď ve věci pozemkových úprav
- MAS Světovina – schválen finanční příspěvek PRV (nad rámec původního indikat. cíle 80 MAS)
3.Výbory a komise,
V. Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 19.3.2009 a ze dne 2.4.2009. RM zaujala
stanoviska k bodům 333-345.
Návrh: RM schvaluje bod č. 333-345 zápisů komise ŢP ze dne 19.3.2009 a 2.4.2009 s tím, ţe
schvaluje prodlouţení termínu pro kácení zeleně do 30.4.2009.
Hlasování: pro: 4

proti:0

zdrţel se:0

Projekt Svatojakubské cesty – starosta seznámil přítomné s projektem. Je moţné zakoupení cedulí
v hodnotě 15 000 Kč nebo pouze propagačního materiálu. OV Ţebnice doporučuje nákup
propagačních materiálů.
Návrh: RM bere na vědomí nabídku účasti města v projektu Svatojakubská cesta. RM schvaluje
odkoupení propagačních materiálů za cenu do 1 000 Kč od Města Kladruby jako nositele
projektu s tím, ţe v propagačních materiálech bude prezentován kostel v Ţebnici.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

Jednání se dále zúčastnila Mgr. Lorenzová – počet členů RM 5

zdrţel se: 0

-2K. Mařík předloţil zápis ze zasedání komise IKRŠK ze dne 7.4.2009. Hlavním bodem byl návrh na
přidělení fin. prostředků z fondu kultury pro ţadatele. V. Šiml navrhl odměnu pro SDH Horní
Hradiště oddíl dětí jako účastníka mezinárodní soutěţe.
Návrh: RM schvaluje přidělení finančních příspěvků na akce pořádané v roce 2009 podle návrhu
předloţeného komisí IKRŠK – viz. příloha zápisu. Z celkového objemu ţádostí ve výši
291 490 Kč je přiděleno 146 990 Kč a rezerva činí 3 010 Kč. Ţadatelé budou vyrozuměni o
výsledku. RM doporučuje navýšit celkový objem rozdělovaných finančních prostředků na
155 000 Kč. RM schvaluje finanční příspěvek SDH Horní Hradiště oddíl dětí ve výši
5 000 Kč (účast na mezinárodní soutěţi v Ostravě).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se:0
SDH Plasy ţádá o příspěvek 697 Kč na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla Walter.
Návrh. RM schvaluje fin. příspěvek ve výši 697 Kč na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla Walter pro SDH Plasy. Příspěvek bude vyzvednut
z pokladny města
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
Exekutorský úřad JUDr. Ivo Luhana předloţil ţádost o stanovisko města k exekučnímu řízení, které
je vedeno proti manţelům Šnoblovým, Horní Hradiště 29. Z místního šetření vyplývá, ţe vzhledem
k nízkému důchodu není moţné provádět ţádné sráţky a nebyl zjištěn ţádný jiný movitý či
nemovitý majetek. Je navrţeno zastavení exekuce pro nevymahatelnost.
Návrh: RM schvaluje zastavení exekučního řízení proti manţelům Šnoblovým, H.Hradiště 29
z důvodů nevymahatelnosti pohledávky.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
4.Osadní výbory, SDH
V. Šiml předloţil zápis z jednání OV Horní Hradiště ze dne 29.3.2009, OV Nebřeziny ze dne
1.4.2009, OV Babina ze dne 5.4.2009 a OV Ţebnice ze dne 5.4.2009. Jednotlivé body zápisů byly
projednány a dle návrhů zpracovány odpovědi případně termíny plnění. RM bere zprávu na vědomí.
Telefonica O2 CR oznamuje ukončení provozu veřejného telefonního automatu v obci Babina
z důvodů výrazného poklesu zájmu o vyuţívání.
Stavební technička dohodne urychlenou výměnu schodů u dětské prolézačky v Ţebnici.
Dále RM projednala nákup neseného mulčovače pro TS Plasy od firmy Agriimport Líté.
Návrh: RM schvaluje nákup neseného mulčovače pro TS Plasy od firmy Agriimport Líté s tím, ţe
splátkový kalendář bude dohodnut s firmou.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
5.Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – starosta informoval o jednání s ředitelem ve věci zpracování stanoviska ke stíţnosti paní
Rejzkové na činnost školní druţiny. K. Mařík informoval o jednání školské rady. RM podrobně
projednala stíţnost paní Rejzkové na nečinnost RM v rámci stíţnosti na činnost školní druţiny při
ZŠ Plasy. Jednotliví radní zopakovali svá stanoviska ke stíţnosti a petici.
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s námitkou na nečinnost RM a na základě vyhodnocení všech dostupných informací
(společná schůzka, veřejné třídní schůzky, jednání školské rady) potvrzuje závěr RM
schválený na 32. jednání dne 11.2.2009.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
zdrţel se: 1 (Gross)
ZŠ Plasy – byl předloţen k posouzení záměr zpracování ţádosti o dotaci v rámci ROP-Jihozápad,
oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
Původní poţadavek, aby zpracovatelem ţádosti a příjemcem dotace byl zřizovatel (Město Plasy) byl
přehodnocen a ţadatelem by byla ZŠ Plasy. Celková poţadovaná částka bude činit cca 2 – 3 mil. Kč
(dotace 92,5%, ţadatel 7,5%). Návrh bude předloţen na jednání finančního výboru a ZM.
MŠ Plasy - ředitelka informovala o zvýšení neinvestičních výdajů na platy a odvody pro rok 2009
ve výši 140 000 Kč.
Návrh: RM schvaluje odměnu pro ředitelku MŠ 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
Ředitelka MŠ předloţila ţádost o povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti s vadami
řeči pro školní rok 2009 a 2010 a dále povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ 24 do počtu 26
dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let.
Návrh: RM schvaluje ţádost ředitelky MŠ Plasy o povolení otevření speciální logopedické třídy pro
děti s vadami řeči pro školní rok 2009 a 2010 a dále povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
MŠ 24 do počtu 26 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let
Hlasování: pro:5
proti:0
zdrţel se:0
ZUŠ Plasy - ředitel informoval o zvýšení neinvestičních výdajů na platy a odvody pro rok 2009
-ředitel poţádal o moţnost nácviků orchestru při ZUŠ v areálu Velká louka
Návrh: RM schvaluje odměnu pro ředitele ZUŠ 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
MěK Plasy – ředitel předloţil čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí a dále souhrnnou zprávu o prověrce
BOZP v MěK
6.Investiční akce, projekty
Ředitel Pozemkového úřadu PS zaslal souhlasné stanovisko k přípravě pozemkových úprav
v souvislosti s přípravou projektu velkého obchvatu města. Obvod pozemkové úpravy bude
upřesněn v následujícím období po zpracování studie, kterou zadá společně ŘSD Plzeň a PÚ PS.
Realitní firma Nexon jako zadavatel výstavby řadových domků „Nad Stodolami“ navázala
spolupráci s firmou Hoda nemovitosti za účelem případné spolupráce při dostavbě ŘD.
Firma RE/MAX Realty Center Praha předloţila návrh smlouvy o poskytování realitních sluţeb ve
věci získání developera na přípravu zástavbové zóny Plasy – Ryplička. Jedná se o prvotní informaci.
O dalším jednání bude RM informována.

-47.Dotační politika města
V souladu s usnesením ZM byla podána ţádost o dotaci na Encyklopedie na pokračování – edice
památky Plasy a dále na vydání publikace v rámci programu prevence kriminality. Obě ţádost byly
podány na KÚ PK.
Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí, kterým vyhovělo ţádosti města o odvod dotace ve výši
470 000 Kč vyměřené platebním výměrem FÚ Plzeň-sever ze dne 19.1.2009 a dále prominulo
penále ve výši 352 500 Kč vyměřené platebním výměrem FÚ Plzeň-sever ze dne 19.1.2009.
8.Závěrečný účet 2008, audit 2008
Vedoucí finančního odboru předloţila návrh závěrečného účtu za rok 2008. Tajemník předloţil
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obě
zprávy jsou zveřejněny a budou projednány na jednání ZM.
Vedoucí fin. odboru dále předloţila návrh úprav rozpočtu č. 2 kde v příjmové částce dochází
k úpravě ve výši 1 855 000 Kč a výdajové částce ve výši 1 799 000 Kč. Bude předloţeno na jednání
ZM.
9.Žádosti o povolení konání letních dětských táborů
Pionýrská skupina Šlápota Plzeň ohlásila konání dětského tábora v Lomničce ve dnech 18.7. –
31.7.2009 s tím, ţe tábor je postaven na vlastním pozemku a zúčastní se cca 50 osob.
Liga lesní moudrosti, kmen Jestřábi – Tuchlovice oznámili konání dětského tábora na louce poblíţ
ţelezniční zastávky Horní Hradiště (severní tunel) ve dnech 3.7. – 2.8.2009 (tábor od 11.7. –
29.7.2009). Tábor se koná na pozemcích města.
Návrh: RM bere na vědomí konání dětského tábora pionýrské skupiny Šlápota Plzeň v Lomničce ve
dnech18.7. – 31.7.2009 s tím, ţe tábor je postaven na vlastním pozemku a zúčastní se cca 50
osob.
RM schvaluje konání dětského tábora pořádaný Ligou lesní moudrosti, kmen Jestřábi –
Tuchlovice na louce poblíţ ţelezniční zastávky Horní Hradiště (severní tunel) ve dnech 3.7.
– 2.8.2009 (tábor od 11.7. – 29.7.2009). Tábor se koná na pozemcích města
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

10.Žádosti o uzavření smluv o bud. smlouvě a věcném břemenu a souhlasu se zřízením stavby
a)ZČP Net s.r.o – byl předloţen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby č. 1053, 1054 a 1055/09/CBVB mezi Městem Plasy a ZČP Net, s.r.o..
E- Beneše 2439/70 Plzeň na přeloţku plynu v rámci investiční akce „Revitalizace socioekonomické
sféru u NKP klášter Plasy“.
Návrh: RM schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby č. 1053, 1054 a 1055/09/CBVB mezi Městem Plasy a ZČP Net, s.r.o.. EBeneše 2439/70 Plzeň na přeloţku plynu v rámci investiční akce „Revitalizace
socioekonomické sféru u NKP klášter Plasy“.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

b)ŘSD Plzeň – byl předloţen návrh smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu
věcného břemene č. 5152/27-800/33020/2009 mezi Městem Plasy a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56
Praha za účelem vybudování přípojky plynu k čp. 81 v Plasích na p.č. 479/3 v k.ú. Plasy o
předpokládané délce cca 30 bm.
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břemene č. 5152/27-800/33020/2009 mezi Městem Plasy a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56
Praha za účelem vybudování přípojky plynu k čp. 81 v Plasích na p.č. 479/3 v k.ú. Plasy o
předpokládané délce cca 30 bm.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

c)Telefónica O2 CR – byl předloţen návrh smlouvy o zřízení věcných břemen č. J-073-2-4725 pro
vybudování přívodního podzemního kabele k RD 591 v Plasích a dále návrh smlouvy o zřízení
věcných břemen č. J-083-2-0937 pro vybudování nadzemního vedení čp. 37 v Plasích mezi Městem
Plasy a Telefónica O2 CR, Za Brumlovkou 266/2 Praha.
Návrh. RM schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcných břemen č. J-073-2-4725 pro vybudování
přívodního podzemního kabele k RD 591 v Plasích a dále návrh smlouvy o zřízení věcných
břemen č. J-083-2-0937 pro vybudování nadzemního vedení čp. 37 v Plasích mezi Městem
Plasy a Telefónica O2 CR, Za Brumlovkou 266/2 Praha. Cena věcných břemen činí 500 Kč
a 1 700 Kč ve prospěch Města Plasy.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

11.Žádost o pronájem části p.č. 413/21 v k.ú. Plasy
Pan Jaroslav Krška, Stará cesta 425 ţádá o pronájem části p.č. 413/21 v k.ú. Plasy za účelem
pěstování zeleniny.
Bude projednáno na příštím jednání RM (oslovit případné další zájemce).
12.Žádost o odkoupení pozemků
Ing. Michal Radoš, Plasy 595 ţádá o odkoupení p.č. 382/11, 383/8, 383/14, 383/15, 383/28, 383/30
vše v k.ú. Plasy.
RM prodej nedoporučuje z důvodů připravované pozemkové úpravy k.ú. Plasy. Bude předloţeno
jednání ZM.
13.LB Minerals – plán rekultivace části vnitřní výsypky v DP Lomnička I
Firma předloţila prováděcí plán sanace a rekultivace části vnitřní výsypky v DP Lomnička I, č.ú.
08 127 leden 2009. Změna je provedena na základě jiţ platného a závazného plánu sanace a
rekultivace z listopadu 2001 zpracovaného firmou GET.
Návrh: RM schvaluje souhrnné stanovisko k prováděcímu plánu „rekultivace části vnitřní výsypky
v DP Lomnička I“ předloţené firmou LB Minerals s.r.o. Horní Bříza 431.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

14.Ustanovení opatrovníka
Město obdrţelo usnesení Okresního soudu Plzeň-jih, který ustanovil Město Plasy jako opatrovníka
nesvéprávnému Janu Ţichovskému, Babina 79 (t.č. Psychiatrická léčebna Dobřany). Opatrovník je
oprávněn a povinen zastupovat J. Ţichovského při právních úkonech a spravovat jeho případný
majetek ve všech věcech. Tajemník navrhuje jako zástupce města paní Jitku Čechovou, vedoucí
sociálního odboru.

-6Návrh: RM bere na vědomí rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-jih, který ustanovil Město Plasy jako
opatrovníka nesvéprávnému Janu Ţichovskému, Babina 79 (t.č. Psychiatrická léčebna
Dobřany). RM dále schvaluje paní Jitku Čechovou, vedoucí sociálního odboru k provádění
činnosti opatrovníka za Město Plasy.
Hlasování: pro:5
proti: 0
zdrţel se:0
15.Různé
a) Mediatel – smlouva o zveřejnění inzerce
Návrh: RM schvaluje smlouvu o zveřejnění inzerce Města Plasy do Zlatých stránek mezi Městem
Plasy a firmou Mediatel s.r.o., Thámova 137/16 Praha za cenu 3 748 Kč za rok.
Hlasování: pro: 5
proti. 0
zdrţel se: 0
b) Manţelé Plosovu, Babina 52 poţádali o splátkový kalendář na odkoupení p.č. 879/20 v k.ú.
Babina.
Návrh. RM schvaluje splátkový kalendář pro manţele Plosovi, Babina 52 na odkoupení p.č. 879/20
v k.ú. Babina tak, ţe částka 15 050 Kč bude splacena v pěti měsíčních splátkách
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se:0
c) Paní Smolová, Plasy 115 ţádá o sníţení výše měsíční splátky dluhu z 2000 na 500 Kč měsíčně.
Návrh: RM neschvaluje ţádost paní Smolové, Plasy 115 ţádá o sníţení výše měsíční splátky dluhu
z 2000 na 500 Kč měsíčně.
Hlasování: pro: 5
proti. 0
zdrţel se: 0
d) RM byla informována o jednání správce bytů s paní Tekönešová, Plasy 546 ve věci dluhu na
nájemném.
Návrh: RM schvaluje termín úhrady dluhu na nájemném paní Tekönešovou, Plasy 546 do 20.4.2009
(10 000 Kč) s tím, ţe zbylá část dluhu bude uhrazena podle splátkového kalendáře.
V případě nedodrţení termínu připraví právnička města výpověď z bytu a vymáhání dluhu
soudní cestou.
Hlasování: pro. 5
proti: 0
zdrţel se: 0
e) Diskuse členů RM
K. Mařík – informoval o úspěšné akci MěK „Noc s Anderssenem“ – návštěva letiště
Mgr. Lorenzová – upozornila na nutnost ochrany ţab u silnice I/27, postupnou úpravu ţivých plotů
v parku u kláštera, zametání ulic a chodníků a nabídku Mgr. Součka ze sdruţení
občanů Exodus Třemošná – nabídka poradenství ve vztahu rodiče – škola
Mgr. Gross – vznesl dotaz na průběh přípravy dendrologických studií, plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací v obcích zpracovávanou Ing. Samkem
Mgr. Hurt – informoval o stanovisku Policie ČR k rekonstrukci mostu nad ţeleznicí při vjezdu do
města (zamítnutí návrhu uzavírky při opravě)
Zápis vyhotoven: 22.4.2009
Ověřovatel zápisu: Václav Šiml

Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt

Usnesení
z 34. jednání Rady města konané 15.4.2009 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 609-09: - zprávy starosty, místostarosty a tajemníka
- nabídku účasti města v projektu Svatojakubská cesta
- činnosti příspěvkových organizací
- investiční akce, projekty
- dotační politika města
- závěrečný účet 2008, audit 2008
- konání dětského tábora pionýrské skupiny Šlápota Plzeň v Lomničce
- rozhodnuté Okresního soud PJ – opatrovník Janu Ţichovskému
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 610-09: - bod č. 333-345 zápisů komise ŢP ze dne 19.3.2009 a 2.4.2009 s tím, ţe schvaluje
prodlouţení termínu pro kácení zeleně do 30.4.2009
usn.č. 611-09: - přidělení finančních příspěvků na akce pořádané v roce 2009 podle návrhu
předloţeného komisí IKRŠK – viz. příloha zápisu. Z celkového objemu ţádostí ve
výši 291 490 Kč je přiděleno 146 990 Kč a rezerva činí 3 010 Kč. Ţadatelé budou
vyrozuměni o výsledku. RM doporučuje navýšit celkový objem rozdělovaných
finančních prostředků na 155 000 Kč. RM schvaluje finanční příspěvek SDH Horní
Hradiště oddíl dětí ve výši 5 000 Kč (účast na mezinárodní soutěţi v Ostravě)
usn.č. 612-09: - fin. příspěvek ve výši 697 Kč na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla Walter pro SDH Plasy. Příspěvek bude vyzvednut
z pokladny města
usn.č. 613-09: - odkoupení propagačních materiálů za cenu do 1 000 Kč od Města Kladruby jako
nositele projektu s tím, ţe v propagačních materiálech bude prezentován kostel
v Ţebnici
usn.č. 614-09: - zastavení exekučního řízení proti manţelům Šnoblovým, H.Hradiště 29 z důvodů
nevymahatelnosti pohledávky
usn.č. 615-09: - odměnu pro ředitelku MŠ Plasy z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových
sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagog. pracovníků“- viz příloha zápisu
usn.č. 616-09 - nákup neseného mulčovače pro TS Plasy od firmy Agriimport Líté s tím, ţe
splátkový kalendář bude dohodnut s firmou
usn.č. 617-09: - odměnu pro ředitele ZUŠ Plasy z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových
sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagog. pracovníků“- viz příloha zápisu
usn.č. 618-09: - ţádost ředitelky MŠ Plasy o povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti
s vadami řeči pro školní rok 2009 a 2010 a dále povolení výjimky z počtu dětí ve
třídě MŠ 24 do počtu 26 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let
usn.č. 619-09: - konání dětského tábora pořádaný Ligou lesní moudrosti, kmen Jestřábi-Tuchlovice
na louce poblíţ ţelezniční zastávky Horní Hradiště (severní tunel) ve dnech 3.7.–
2.8.2009 (tábor od 11.7. – 29.7.2009). Tábor se koná na pozemcích města

-2usn.č. 620-09: - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby č. 1053, 1054 a 1055/09/CBVB mezi Městem Plasy a ZČP Net,
s.r.o.. E-Beneše 2439/70 Plzeň na přeloţku plynu v rámci investiční akce
„Revitalizace socioekonomické sféru u NKP klášter Plasy“
usn.č. 621-09: - návrh smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene
č. 5152/27-800/33020/2009 mezi Městem Plasy a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56
Praha za účelem vybudování přípojky plynu k čp. 81 v Plasích na p.č. 479/3 v k.ú.
Plasy o předpokládané délce cca 30 bm
usn.č. 622-09: - návrh smlouvy o zřízení věcných břemen č. J-073-2-4725 pro vybudování
přívodního podzemního kabele k RD 591 v Plasích a dále návrh smlouvy o zřízení
věcných břemen č. J-083-2-0937 pro vybudování nadzemního vedení čp. 37
v Plasích mezi Městem Plasy a Telefónica O2 CR, Za Brumlovkou 266/2 Praha.
Cena věcných břemen činí 500 Kč a 1 700 Kč ve prospěch Města Plasy
usn.č. 623-09: - souhrnné stanovisko k prováděcímu plánu „rekultivace části vnitřní výsypky v DP
Lomnička I“ předloţené firmou LB Minerals s.r.o. Horní Bříza 431
usn.č. 624-09: - paní Jitku Čechovou, vedoucí sociálního odboru k provádění činnosti opatrovníka
za Město Plasy panu Janu Ţichovskému, Babina 79
usn.č. 625-09: - smlouvu o zveřejnění inzerce Města Plasy do Zlatých stránek mezi Městem Plasy a
firmou Mediatel s.r.o., Thámova 137/16 Praha za cenu 3 748 Kč za rok
usn.č. 626-09: - splátkový kalendář pro manţele Plosovi, Babina 52 na odkoupení p.č. 879/20 v k.ú.
Babina tak, ţe částka 15 050 Kč bude splacena v pěti měsíčních splátkách
usn.č. 627-09: - termín úhrady dluhu na nájemném paní Tekönešovou, Plasy 546 do 20.4.2009
(10 000 Kč) s tím, ţe zbylá část dluhu bude uhrazena podle splátkového kalendáře.
V případě nedodrţení termínu připraví právnička města výpověď z bytu a vymáhání
dluhu soudní cestou
Rada neschvaluje:
usn.č. 628-09: - ve věci stíţnosti paní Rejzkové na činnost školní druţiny při ZŠ Plasy s námitkou
na nečinnost RM a na základě vyhodnocení všech dostupných informací (společná
schůzka, veřejné třídní schůzky, jednání školské rady) potvrzuje závěr RM
schválený na 32. jednání dne 11.2.2009
usn.č. 629-09: - ţádost paní Smolové, Plasy 115 ţádá o sníţení výše měsíční splátky dluhu
z 2000 na 500 Kč měsíčně
Rada předkládá ZM
- závěrečný účet 2008, audit 2008
- ţádost o odkoupení pozemku – Ing. Michal Radoš
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Mgr. Miloslav Hurt
starosta

