Zápis
ze 3. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 2.3.2011 v Plasích
Začátek jednání: 17:00 hod .
Jednání ukončeno: 21.30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny - 14 členů ZM
Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: Karel Mařík, MUDr. Jitka Bezdíčková
Starosta seznámil ZM s programem jednání.
Doplnění programu: --Hlasování: pro: 13

zdrţel se: 0

proti:0

Na jednání byly k nahlédnutí tyto dokumenty: projekt komplexního zateplení areálu škol,
projekt NTM Centrum stavitelského dědictví v Plasích, projekt dokončení průtahu města
včetně parkoviště u obchodního domu. Cenové nabídky na nákup techniky.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení, kontrola usnesení
Starosta provedl zahájení a kontrolu usnesení od posledního jednání – jednotlivé body
splněny.
2. Lesní hospodářství – zpráva OLH a hajného ing. M. Pořádka
- charakteristika majetku města
- porovnání zastoupení dřevin v 1. věk. stupni (1-10 let) v letech 2006 – 2010 s tím, ţe
zastoupení Bo kleslo ze 75 na 40% a zastoupení Sm se zvýšilo z 15 na 28% včetně
melioračních zpevňujících dřevin (optimum 10-30% ve všech stupních)
- průměrné čisté zpeněţení v roce 2010 bylo 612,00 Kč za m3 a plán na rok 2011 je
667,00 Kč za m3 (včetně samovýroby)
- poškození Bo sněhem, škody zvěří, vytváření svahových cest, krádeţe dřeva
- seznámil ZM se způsobem zadávání prací včetně zadávacího listu
- předloţil náměty na další činnost a doporučil zváţit členství města ve SVOL (lepší
zpeněţení dřeva, informace o dotacích a příspěvky za dodané dřevo)
- v diskuzi ing. Radoš navrhl řízené prořezávky za účelem sníţení škod zvěří okusem a
V. Kalina poţádal o informaci ke kácení topolů podél komunikace na Lomany (u
Mozolína)
3.Zprávy starosty, místostarostů, předsedů výborů, komisí a ředitelů PO
- informace starosty od posledního jednání ZM: - schůzka u ministra kultury Bessra o
novém uspořádání uţívání areálu kláštera NTM s ředitelem NTM (Bc.Ksandr) a NPÚ (ing.
arch. Goryczková) Praha
- samostatná schůzka s ředitelem NPÚ Plzeň
- jednání s ředitelem FÚ Kralovice (ing. Jirka) – zástavní práva na byt
- KÚ PK – dopravní obsluţnost (firma POVED)
- DDM Radovánek Kaznějov – jednání s ředitelkou spolu se starostou Kralovic
- jednání se zástupci farnosti Plasy – formy spolupráce
- firma Nexon – ukončení spolupráce, firma Miras – podpis smlouvy o pokračování
výstavby ŘD
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- audit – druhá část – 14. -15.3.2011
- Plzeň 2015 – informace o projektu – ing. Prantner
- ČS a.s. – zkrácení provozu pobočky Plasy
- nařízení Státní veterinární správy – katarální horečka ovcí
- DSO I/27 – jednání výboru na magistrátu v Plzni – strategie dalšího postupu po návrhu na
vyřazení dalších investic do obchvatů měst včetně pozemkových úprav
- SMOPK – jednání s poslanci a senátory (výše příspěvku na státní správu, dopravní
obsluţnost, dotace aj.), 8.3.2011 – sněm starostů v Plasích – kandidáti do výboru a revizní
komise
- mikroregion Dolní Střela – valná hromada v Korytech – volba členů výboru a revizní
komise (Z. Hanzlíček – místopředseda mikroregionu)
- RRA Plzeň – jednání s ředitelem o dotačních titulech a případné administraci
- MAS Světovina – moţnost podání ţádosti o dotaci na jednu akci za obec (MK na obcích)
Na jednání ZM se dostavil ing. Vaňourek – počet členů ZM 14.
- Z. Hanzlíček – informoval o postupu oprav čp. 52 jako klubovny ČRS MO Plasy včetně
terasy na občerstvení a veřejně přístupných WC (léto 2011)
- K. Mařík – informoval o účasti na Regiontouru v Brně, práci komisí, zpracování posudků,
návštěvách ústavů sociální péče a přípravě programu na pouť
- ing. V. Gross informoval o schůzce s ředitelem LB Minerals, plánech OV na rok 2011 a
postupu realizace jednotlivých akcí. Zástupcem města v komisi EVVO při KÚ PK bude Mgr.
Z. Chlup (rozpočet na rok 2011 je 350.000,- Kč s moţností vyuţití na pořádání dětských
táborů, oprav naučných stezek a školních zahrad).
- ing. M. Vaňourek informoval o ukončení výstavby dětského hřiště v areálu TJ Sokol Plasy
za cenu 522.000,- Kč (dotace 90%) – bez závad - a formách spolupráce s Radovánkem Plasy
a MŠ Plasy
4. Výbory a komise, OV,SDH
- K. Mařík jako místostarosta (výbory, komise) informoval o činnosti výborů a komisí.
Jednání FV se uskutečnilo v pondělí 28.2.2011. Bliţší informace přednesl předseda FV ing.
Jiří Prantner (výsledky hospodaření města 2010, úpravy rozpočtu 2011, dotace, investice,
koncepce rozdělování příspěvků organizacím, prodej majetku města aj.)
- ing. V. Gross jako místostarosta (OV, SDH) informoval o jednání zástupců města (ing.
Gross, ing. Domabyl) se zástupci Kralovické zemědělské a.s. o podmínkách vyuţívání vrtu
v Ţebnici pro zásobování občanů obce Ţebnice pitnou vodou:
- moţnost pronájmu vrtu s tím, ţe bude účtována určitá částka za odebranou vodu
- vybudování vlastního vodojemu města plněného přepadem z vodojemu Kralovické
zemědělské a.s.
- setkání předsedů OV dne 10.1.2011 za účelem stanovení pravidel spolupráce a realizaci akcí
schválených v rozpočtu na rok 2011
- Mgr. Novotný seznámil ZM s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2011
Vzhledem k tomu, ţe je město vlastníkem vodovodu v Horním Hradišti, je nutné stanovit
cenu pro rok 2010. Finanční výbor na základě provedeného finančního rozboru navrhuje cenu
28 Kč za m3. OV Horní Hradiště byl s rozborem ceny seznámen. Předseda OV Vl. Záhrobský
přednesl stanovisko OV – souhlas s navrţenou cenou.
Návrh: ZM schvaluje cenu pitné vody pro obec Horní Hradiště pro rok 2010 ve výši 28 Kč/m3
Finanční rezerva z plateb za vodu obyvatel H.Hradiště činí k 31.12.2010 – 66.373 Kč.
Hlasování: pro: 14

zdrţel se: 0

proti: 0
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- ing. J. Prantner jako radní informoval o postupu zpracování „Plánu rozvoje města Plasy“,
sloţení pracovní skupiny, zaloţení facebookové stránky a způsobech prezentace návrhů
veřejnosti.
Návrh: ZM ukládá zpracování „Plánu rozvoje města Plasy“, průběţnou prezentaci návrhů na
www stránkách, facebookových stránkách, případně uspořádat veřejné setkání s občany.
Hlasování: pro: 14
proti: 0
zdrţel se:0
Dále informoval o přípravě koncepce přidělování finančních prostředků jednotlivým
organizacím. Obdrţel podklady o struktuře organizací. Pro rok 2011 je v rozpočtu města
částka 150 tis. Kč. Do 31.3.2011 budou přijímány ţádosti o fin. prostředky pro rok 2011.
Návrh strategie přidělování fin. prostředků včetně ţádosti o fin. příspěvek TJ Sokol Plasy
bude projednán na příštím jednání ZM. Navrhl několik modelů dotační politiky organizací,
které budou rozpracovány a předloţeny na příštím jednání ZM.
Mgr. Novotný navrhl přizvat zástupce organizací na jednání (jednání FV bude 16.5.2011).
Ing. Vaňourek bere toto jednání jako začátek diskuse o navrţených koncepcích a předloţil
členům ZM podklady zpracované TJ Sokol Plasy (příspěvky organizacím v jiných městech a
obcích).ZM bere zprávu na vědomí.
5.Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – ředitel předloţil na jednání RM zápis z jednání školské rady dne 13.1.2011,
školní řád a výroční zprávu za školní rok 2009/2010, odpisy – způsob přeúčtování –
rozhodnout po rozhodnutí o dotaci na zateplení areálu – viz bod č.6 – návrh úprav rozpočtu.
Proběhl zápis do 1.tříd – cca 30 dětí, tzn. plán 2 třídy. Informoval o projektu „Moudrost
hledej v přírodě“,
MŠ Plasy – probíhají závěrečná jednání s pojišťovnou ve věci úhrady faktur (prasklá hadička
na WC). ZUŠ Plasy – byla předloţena účetní uzávěrka k 31.12.2010 za všechny pobočky
s tím, ţe vyrovnání hospodaření pobočky Plasy bude projednáno v bodu č. 6 – návrh úprav
rozpočtu. Zápisy proběhnou v březnu 2011 s tím, ţe není problém s kapacitou MŠ a byl
zaznamenán zájem dětí i ze vzdálenějších obcí.
MěK Plasy – ředitelka oznámila krádeţ sluţebního automobilu Škoda Octavia rz 4P1 8103
dne 18.2.2011. Informovala o projektu spolupráce knihoven.
Byl proveden zápis na Policii ČR a krádeţ oznámena pojišťovně. RM navrhuje ZM uvolnit
finanční prostředky z vytvořené rezervy na nákup nového vozidla.
Návrh: ZM schvaluje nákup nového sluţebního automobilu pro MěK v Plasích z vytvořené
finanční rezervy na základě provedeného výběrového řízení (poptávky cca 3 prodejců).
Financování nákupu bude zabezpečeno zvýšením příspěvku pro MěK v Plasích do výše
400.000,- Kč. V případě pojistného plnění bude celá částka převedena zpět jako finanční
rezerva na provoz knihovny.
Hlasování: pro: 14
proti: 0
zdrţel se:0
Vedoucí FO předloţila návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
města. FV doporučuje schválit rozdělení hospodářského výsledku dle návrhů jednotlivých
příspěvkových organizací
Návrh: ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2010
takto:
fond odměn
rezervní fond
fond majetku
MěK
557,80
79.519,46
ZÚŠ
10.000,00
34.867,55
Mateřská škola
30.000,00
96.665,53
ŢŠ
0
0
106.861,51

Hlasování: pro: 14

zdrţel se:0

proti: 0
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6. Návrh úprav rozpočtu č. 1
Vedoucí finančního odboru předloţila návrh úprav rozpočtu 2011 č.1 . Zvýšení na straně
příjmů je 2952,27 tisíc Kč a na straně výdajů 3223,62 tisíc Kč s tím, ţe financování rozdílu
bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.
Návrh: ZM schvaluje návrh úprav rozpočtu 2011 č.1 . Zvýšení na straně příjmů je 2952,27
tisíc Kč a na straně výdajů 3223,62 tisíc Kč s tím, ţe financování rozdílu bude pokryto
z přebytku hospodaření minulých let.
Hlasování: pro: 14

zdrţel se: 0

proti:0

Ředitel ZUŠ J. Rada poţádal o zvýšení příspěvku pro rok 2011 o 74.000,- Kč. Důvodem je
vyrovnání schodku hospodaření pobočky Plasy způsobené zejména nákupem hudebních
nástrojů. Mgr. Lorenzová kladně hodnotila činnost orchestru při ZUŠ.
Návrh: ZM schvaluje finanční příspěvek 74.000,- Kč pro ZUŠ Plasy. Důvodem je
vyrovnání schodku hospodaření pobočky Plasy způsobené zejména nákupem hudebních
nástrojů.
Hlasování: pro: 14

zdrţel se: 0

proti:0

Ředitel ZŠ Plasy Mgr. J. Henzl poţádal o zvýšení příspěvku pro rok 2011 o částku 799.982,Kč. Jedná se o pokrytí částky na odpisy. Celková částka na odpisy bude vyplácena čtvrtletně.
V případě schválení ţádosti o dotaci na zateplení areálu škol bude výše uvedená částka na
navýšení odpisů vrácena zpět do rozpočtu města a to nejpozději do 31.12.2011. V případě
nepřidělení dotace bude o pouţití této částky na odpisy rozhodnuto na dalších jednáních ZM.
Návrh: ZM schvaluje ţádost ředitele ZŠ Plasy o zvýšení příspěvku pro rok 2011 o
částku 799.982,- Kč. Jedná se o pokrytí částky na odpisy. Celková částka na odpisy bude
vyplácena čtvrtletně.
V případě schválení ţádosti o dotaci na zateplení areálu škol bude výše uvedená částka na
navýšení odpisů vrácena zpět do rozpočtu města a to nejpozději do 31.12.2011. V případě
nepřidělení dotace bude o pouţití této částky na odpisy rozhodnuto na dalších jednáních ZM.
Hlasování: pro: 14

zdrţel se: 0

proti:0

Nákup techniky pro TS – byl realizován nákup traktoru KIOTI CK 22H včetně příslušenství a
ţacího traktoru Iseki SXG. Na základě usnesení ZM a předloţených nabídek byl realizován
nákup traktoru John Deere 5070M zatím bez příslušenství (čelní nakladač, podvalník,
posypové zařízení). Tajemník doporučil nákup a zprovoznění kamerového systému města.
Navrhl částku do 120.000,- Kč.
Finanční výbor doporučuje dokoupení čelního nakladače, podvalníku a posypového zařízení
do částky 500.000,- Kč.
Návrh: ZM schvaluje dokoupení čelního nakladače, podvalníku (kontejneru) a posypového
zařízení do částky 500.000,- Kč na traktor, dále schvaluje nákup a zprovoznění kamerového
systému v ceně do 120.000,- Kč.
Hlasování: pro: 13

proti: 1 (Novotný)

zdrţel se: 0

Na základě výše uvedených rozhodnutí je nutná úprava výdajové stránky rozpočtu 2011 o
částky 74.000,- Kč, 799.982,- Kč, 500.000,- Kč a 120.000,- Kč.
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Návrh: ZM schvaluje úpravu výdajové stránky rozpočtu 2011 o částky 74.000,- Kč, 799.982,Kč, 500.000,- Kč a 120.000,- Kč s tím, ţe financování bude zajištěno z přebytku hospodaření
minulých let.
Hlasování: pro: 13

zdrţel se: 1 (Novotný)

proti:0

7. Investiční akce města za rok 2010 a výhled na rok 2011
Revitalizace středu města – pokračují práce na dokončení stavby (chodníky, komunikace,
parkoviště a zastávky). Dne 18.2.2011 proběhl kontrolní den, na kterém byly firmy
upozorněny na zjevné nedostatky na stavbě. Firma Firesta jako generální zhotovitel předloţila
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě mezi městem Plasy a firmou Firesta – Fišer – rekonstrukce a
stavby Brno. Smlouva upřesňuje konečnou cenu stavebních objektů města – 35.053.935,- Kč.
I/27 – dokončení průtahu města – tajemník informoval o zápisu z jednání dne 1.2.2011, který
upřesňuje konečnou podobu připravovaného projektu se zapracováním připomínek dotčených
orgánů, zejména Policie ČR – DI.
Velký obchvat města – akce není zařazena do Superstrategie rozvoje ČR do roku 2025 včetně
pozastavení prací vítěznou firmou na pozemkových úpravách (Plasy, Babina, Nebřeziny) do
doby dokončení meziresortního řízení o Superstrategii rozvoje ČR do roku 2025. Členové
výboru DSO I/27 jednali o důvodech vyřazení na ŘSD ČR v Plzni.
Nákup techniky pro TS – byl realizován nákup traktoru KIOTI CK 22H včetně příslušenství a
ţacího traktoru Iseki SXG. Na základě usnesení ZM a předloţených nabídek byl realizován
nákup traktoru John Deere 5070M zatím bez příslušenství (čelní nakladač, podvalník,
posypové zařízení).
Starosta doporučuje spolu s finančním výborem dokoupení čelního nakladače, podvalníku a
posypového zařízení do částky 500.000,- Kč.
Stavba roku Plzeňského kraje 2010 – firma Stavoservis jako zhotovitel přihlásila stavbu
„Přírodní plocha pro koupání“ do této soutěţe.
ZM bere zprávu na vědomí.
8. Dotační politika města 2011
Pokračují jednání o dotaci z ROP ve vztahu k dotaci z IOP přidělené NTM Praha. Ve čtvrtek
24.2.2011 proběhla schůzka se zástupci NTM Praha a dále se připravuje schůzka se zástupci
měst Český Krumlov a Jindřichův Hradec ve věci koordinace postupu s vyhlašovatelem
výzvy RRRS JZ. RRA Plzeň bude oslovena k předloţení cenové nabídky na administraci
ţádosti. Dále byl osloven architektonický ateliér Héta Praha za účelem předloţení cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně
zaměření, průzkumů a autorského dozoru.
Návrh: ZM ukládá provedení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace
„Parter Plasy“ jako podklad pro podání ţádosti o dotaci z ROP v návaznosti na dotaci z IOP,
kterou získalo MNTM Praha na realizaci projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích.
Náklady na projektovou dokumentaci jsou uznatelným nákladem dotace.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

Návrh: ZM schvaluje podání ţádosti o dotaci z ROP na opravu MK ulice Lipová dle
zpracované projektové dokumentace a ukládá ve spolupráci s RRA Plzeň podání ţádosti
podle pravidel dotačního titulu.
Hlasování: pro: 14

proti: 0
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zdrţel se:0

9. Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
Stavební technička předloţila návrh ţádosti města o bezúplatný převod pozemků od PF ČR.
Jedná se o 1 pozemek v k.ú. Babina, 5 pozemků v k.ú. H.Hradiště, 5 pozemků v k.ú.
Nebřeziny, 13 pozemků v k.ú. Plasy.
Návrh: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků od PF ČR – viz příloha zápisu.
Hlasování: pro: 14

zdrţel se:0

proti: 0

10. Žádosti o odkoupení pozemků
a) Manţelé Kovaříkovi, Plasy 435 ţádají o odkoupení p.č. 445/85 v k.ú. Plasy o výměře 222
m2. Jedná se o část zahrady. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 445/85 v k.ú. Plasy o výměře 222 m2 manţelům
Kovaříkovým Plasy 435 za cenu 70,- Kč/m2. Jedná se o část zahrady.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

b) Manţelé Houškovi, Plasy 423 ţádají o odkoupení p.č. 445/86 v k.ú. Plasy o výměře 224
m2. Jedná se o část zahrady. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2 .
Návrh: ZM schvaluje prodej .č. 445/86 v k.ú. Plasy o výměře 224 m 2 manţelům
Houškovým za cenu 70,- Kč/m2. Jedná se o část zahrady. Dále bude přeúčtována
poměrná část nákladů za zaměření pozemku.

Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

c) J. Stejskal, Plasy 536 ţádá o odkoupení p.č. 445/87 v k.ú. Plasy o výměře 230 m2 .
Jedná se o část zahrady. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 445/87 v k.ú. Plasy o výměře 230 m 2 J. Stejskalovi,
Plasy 536 za cenu 70,- Kč/m2.Jedná se o část zahrady. Dále bude přeúčtována poměrná
část nákladů za zaměření pozemku.

Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

d) Manţelé Dubovi, Plasy 439 ţádají o odkoupení p.č. 445/90 v k.ú. Plasy o výměře 118 m2.
Jedná se o část zahrady. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2 .

Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 445/90 v k.ú. Plasy o výměře 118 m2 manţelům
Dubovým Plasy 439 za cenu 70,- Kč/m2.Jedná se o část zahrady. Dále bude
přeúčtována poměrná část nákladů za zaměření pozemku.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se: 1 (Novotný)

e) J. Růţičková, Plasy – ţádá o odkoupení p.č. 588/1 v k.ú. Plasy. Jedná se o zaměřený
pozemek okolo chaty E 86 v Plasích. RM doporučuje prodej za cenu 140,- Kč/m2.
Bude projednáno na příštím jednání ZM – prověřit pozemky okolo chaty.
f) Paní Hana Spěváková, Babina 34 ţádá o odkoupení p.č. 31/5 o výměře 39 m2 v k.ú.
Babina. Pozemek je součástí jiţ oploceného pozemku. RM doporučuje prodej za
cenu 50 Kč/m2. OV Babina s prodejem souhlasí.
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Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 31/5 o výměře 39 m2 v k.ú. Babina paní Haně
Spěvákové, Babina 34 za cenu 50,- Kč/m2. Pozemek je součástí jiţ oploceného
pozemku.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

g) Zd. Vaník, Babina 4, – ţádá o odkoupení p.č. 1063/4 v k.ú. Babina o výměře 43 m2.
Jedná se o uţívaný pozemek. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2. OV Babina
s prodejem souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 1063/4 v k.ú. Babina o výměře 43 m2 panu Zděnku .
Vaníkovi, Babina 4, za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o uţívaný pozemek.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

h) St. Adamcová, Plzeň – ţádá o odkoupení p.č. 31/2 v k.ú. Babina. Jedná se o uţívaný
pozemek. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2. OV Babina s prodejem souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 31/2 v k.ú. Babina o výměře 88 m2 St. Adamcové,
Plzeň za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o uţívaný pozemek.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

ch) V. Svobodová, J. Fenclová, M. Kovaříková – ţádají o odkoupení p.č. 879/5 a 879/6
v k.ú. Babina. Jedná se o uţívaný pozemek. RM doporučuje prodej za cenu 50
Kč/m2. OV Babina s prodejem souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 879/5 o výměře 101 m2 a 879/6 o výměře 27 m2,
obě v k.ú. Babina V. Svobodové, Slabce 123, J. Fenclové, Zruč – Senec 135, a
M.Kovaříkové, Duchcov 50 za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o uţívaný pozemek.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

i) Manţ. Reiserovi, Lomnička – ţádají o odkoupení části p.č. 32/1 a 32/9 v k.ú.
Lomnička. Jedná se o uţívaný pozemek. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2.
OV Lomnička s prodejem souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje prodej části p.č. 32/1 o výměře cca 122 m2 a 32/9 o výměře
cca 270 m2 , obě v k.ú. Lomnička, manţelům Reiserovým, Lomnička 52, za cenu
50,- Kč/m2 . Jedná se o uţívaný pozemek.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdrţel se: 1 (Kalina)

j) Zd. Šístek, Plzeň – ţádá o odkoupení p.č. 352/12 v k.ú. Nebřeziny. Jedná se o
pozemek, který částečně sousedí s p.č. 14/2 a 79, které jsou ve vlastnictví ţadatele.
Stavební technička ani RM ani OV Nebřeziny prodej nedoporučují.
Návrh: ZM neschvaluje ţádost o odkoupení p.č. 352/12 v k.ú. Nebřeziny podanou
panem Z. Šístkem, Plzeň.
Hlasování: pro: 14

proti: 0
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zdrţel se:0

k) J. Novotný, Nebřeziny – ţádá o odkoupení p.č. 352/12 v k.ú. Nebřeziny. Jedná se o
pozemek, který částečně sousedí s p.č. 14/1 a 158, které jsou ve vlastnictví ţadatele.
Stavební technička ani RM ani OV Nebřeziny prodej nedoporučují.
Návrh: ZM neschvaluje ţádost o odkoupení p.č. 352/12 v k.ú. Nebřeziny podanou
panem J. Novotným, Nebřeziny.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

l) V. Soutnerová, Nebřeziny – st.p. 139 a st.p. 140 v k.ú. Nebřeziny – vlastnické vztahy
byly upraveny po dohodě přímo na KÚ Kralovice.
m) M. Vágner, Plzeň – ţádá o odkoupení st.p. 172 a p.č. 352/24 v k.ú. Nebřeziny.
Vzhledem k průběhu kanalizace je nutné uzavření smlouvy o věc. břemenu pro
město Plasy. . RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2. OV Nebřeziny s prodejem
souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu na průběh kanalizace
přes p.č. 352/24 v k.ú. Nebřeziny mezi městem Plasy a panem M. Vágnerem, Plzeň,
Na Průtahu 371/1 za cenu 10,- Kč/m2.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

Návrh: ZM schvaluje prodej st.p. 172 o výměře 8 m2 a p.č. 352/24 o výměře 94 m2
obě v k.ú. Nebřeziny panu M. Vágnerovi, Plzeň, Na Průtahu 371/1 za cenu
50,- Kč/m2.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

n) J. Václavík, Ţebnice 8 - ţádá o odkoupení p.č. 106/1 o výměře 2 m2, 230/5 o výměře
81 m2 a 415/2 o výměře 19 m2, vše v k.ú Ţebnice. Jedná se o pozemky v rámci
stávajícího oplocení. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2. OV Ţebnice
s prodejem souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 106/1 o výměře 2 m2 , 230/5 o výměře 81 m2 a 415/2 o
výměře 19 m2, vše v k.ú Ţebnice panu J. Václavíkovi, Ţebnice 8, za cenu 50,- Kč/m2.
Jedná se o pozemky v rámci stávajícího oplocení.

Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

o) Manţ. Molcarovi, Ţebnice – ţádají o odkoupení p.č. 1503/31 a 1503/32 v k.ú.
Ţebnice. Jedná se o pozemky částečně mimo stávající oplocení. RM doporučuje
prodej za cenu 50 Kč/m2. OV Ţebnice s prodejem souhlasí.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 1503/31 o výměře 28 m2 a 1503/32 o výměře 22
m2 obě v k.ú. Ţebnice manţelům Molcarovým, Ţebnice 15, za cenu 50,- Kč/m2.
Jedná se o pozemky v rámci stávajícícho oplocení.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

p) V. Zemanová, Ţebnice – ţádá o odkoupení p.č. 1503/33 v k.ú. Ţebnice. Jedná se o
pozemky částečně mimo stávající oplocení. RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2.
OV Ţebnice s prodejem souhlasí.
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Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 1503/33 o výměře 50 m2 v k.ú. Ţebnice V.
Zemanové, Ţebnice 50, za cenu 50,- Kč/m2 . Jedná se o pozemky v rámci
stávajícícho oplocení.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

11. Prodejna Jednota Babina – podmínky provozu
Jednota Plasy předloţila výsledky hospodaření prodejny v Babiné za rok 2010
s vykázanou ztrátou ve výši cca 31.000,- Kč. Město Plasy uhradilo ztrátu z roku 2009
ve výši 30.000,- Kč. RM ani FV nedoporučují další úhradu ztráty.
Návrh: ZM neschvaluje úhradu vykázané ztráty Jednoty Plasy ve výši cca 31.000,- Kč
za rok 2010 jako provozovatele prodejny smíšeného zboţí v Babiné.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:0

12. Různé
a) trţiště Plasy – starosta předloţil návrh umístění trţních míst pro prodejce. Mgr.
Novotný nedoporučuje umístění na parkoviště u rybníka – moţné porušení pravidel
dotace. Ing. Vaňourek také nedoporučuje umístění na parkovišti u rybníka.
b) Diskuse – členové ZM
- Mgr. Votíková upozornila na nutnost opravy vrat u hřbitova včetně pobíhání psů po
hřbitově a dále špatný stav MK v ul. B. Slámy
- Z. Hanzlíček informoval o záměru umístění stánků při pouti v části ulice Pivovarská
- V. Soutner upozornil na velmi špatný stav povrchu MK ve čtvrti Střelnice, nevhodnou
mříţ u dešťové kanalizace u brány
- Mgr. Lorenzová podala informaci o postupu slučování gymnázia a SOŠ Plasy od
1.7.2011 s tím, ţe nevzniká nový subjekt a ředitelkou bude do roku 2013 Mgr.
Lorenzová (pak vyhlásí PK výběrové řízení)
- V. Šiml upozornil na nutnost včasného úklidu MK po zimě včetně obcí a dále poţádal
ing. Prantnera o informaci jak budou OV zapojeny do přípravy strategie rozvoje
města
Diskuse – občané
- ing. Radoš upozornil na nevzhlednost garáţí podél zámecké zdi a dále doporučil zváţit
bezpečnější příjezd automobilů ke škole (od cihelny?) včetně dostatečného mnoţství
parkovacích míst v areálu škol (místo pro otáčení)
- Mgr. Hubka upozornil na nutnost opravy MK Pod Tratí
- Mgr. Čiháková upozornila na problém vyhledávání Loman z důvodu neexistence
vlastního k.ú. (součást k.ú. Lomnička) a dále na nutnost zaměření komunikace okolo
hájovny v Lomanech
- Mgr. Henzl upozornil na nutnost kontroly bytu a sklepů pana Iseviče v čp. 490 (z
důvodu jejich plnění materiálem)
- ing. Pořádek upozornil na nutnost pravidelné údrţby chodníků v zóně Nad Stodolami
Zapsal: Ing. Josef Domabyl
Zápis vyhotoven dne: 7.3.2011
Ověřovatel:
Karel Mařík
MUDr. Jitka Bezdíčková

Starosta:
Zdeněk Hanzlíček
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Usnesení
z 3. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 2. 3. 2011 v Plasích
Zastupitelstvo bere na vědomí:
usn.č. 38-11: - zahájení a kontrolu usnesení
- zprávu OLH a hajného města ing. Pořádka
- zprávy starosty, místostarosty, předsedů výborů a komisí a tajemníka
- stav přípravy koncepce přidělování finančních prostředků organizacím –
ing. J. Prantner
- zprávy ředitelů příspěvkových organizací města
- investiční akce – informace
- dotační politika města
- stav příjmů a výdajů k 28.2.2011
- diskusní příspěvky členů ZM a občanů
Zastupitelstvo schvaluje:
usn.č. 39-11: - cenu pitné vody pro obec Horní Hradiště pro rok 2010 ve výši 28 Kč/m3
Finanční rezerva z plateb za vodu obyvatel H.Hradiště činí k 31.12.2010 – 66.373 Kč.
usn.č. 40-11: - nákup nového sluţebního automobilu pro MěK v Plasích z vytvořené finanční
rezervy na základě provedeného výběrového řízení (poptávky cca 3 prodejců). Financování
nákupu bude zabezpečeno zvýšením příspěvku pro MěK v Plasích do výše 400.000,- Kč.
V případě pojistného plnění bude celá částka převedena zpět jako finanční rezerva na provoz
knihovny.
usn.č. 41-11: - rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2010
takto:
MěK
ZÚŠ
Mateřská škola
ŢŠ

fond odměn
557,80
10.000,00
30.000,00
0

rezervní fond
79.519,46
34.867,55
96.665,53
0

fond majetku

106.861,51

usn.č. 42-11: - návrh úprav rozpočtu 2011 č.1 . Zvýšení na straně příjmů je 2952,27 tisíc Kč a
na straně výdajů 3223,62 tisíc Kč s tím, ţe financování rozdílu bude pokryto z přebytku
hospodaření minulých let.
usn.č. 43-11: - ţádost ředitele ZŠ Plasy o zvýšení příspěvku pro rok 2011 o
částku 799.982,- Kč. Jedná se o pokrytí částky na odpisy. Celková částka na odpisy bude
vyplácena čtvrtletně.
V případě schválení ţádosti o dotaci na zateplení areálu škol bude výše uvedená částka na
navýšení odpisů vrácena zpět do rozpočtu města a to nejpozději do 31.12.2011. V případě
nepřidělení dotace bude o pouţití této částky na odpisy rozhodnuto na dalších jednáních ZM.
usn.č. 44-11: - finanční příspěvek 74.000,- Kč pro ZUŠ Plasy. Důvodem je
vyrovnání schodku hospodaření pobočky Plasy způsobené zejména nákupem hudebních
nástrojů.
usn. č. 45-11: - dokoupení čelního nakladače, podvalníku (kontejneru) a posypového
zařízení do částky 500.000,- Kč na traktor, dále schvaluje nákup a zprovoznění kamerového
systému v ceně do 120.000,- Kč.
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usn.č. 46-11: - úpravu výdajové stránky rozpočtu 2011 o částky 74.000,- Kč, 799.982,Kč, 500.000,- Kč a 120.000,- Kč s tím, ţe financování bude zajištěno z přebytku hospodaření
minulých let.
usn.č. 47-11: - podání ţádosti o dotaci z ROP na opravu MK ulice Lipová dle zpracované
projektové dokumentace a ukládá ve spolupráci s RRA Plzeň podání ţádosti podle pravidel
dotačního titulu.
usn.č. 48-11: - bezúplatný převod pozemků od PF ČR – viz příloha zápisu.
usn.č. 49-11: - prodej p.č. 445/85 v k.ú. Plasy o výměře 222 m2 manţelům Kovaříkovým, Plasy
435 za cenu 70,- Kč/m2. Jedná se o část zahrady.
usn.č. 50-11: - prodej .č. 445/86 v k.ú. Plasy o výměře 224 m2 manţelům Houškovým za cenu
70,- Kč/m2. Jedná se o část zahrady. Dále bude přeúčtována poměrná část nákladů za zaměření
pozemku.
usn.č. 51-11: - prodej p.č. 445/87 v k.ú. Plasy o výměře 230 m2 J. Stejskalovi, Plasy 536 za
cenu 70,- Kč/m2.Jedná se o část zahrady. Dále bude přeúčtována poměrná část nákladů za
zaměření pozemku.
usn.č. 52-11: - prodej p.č. 445/90 v k.ú. Plasy o výměře 118 m2 manţelům Dubovým, Plasy
439 za cenu 70,- Kč/m2.Jedná se o část zahrady. Dále bude přeúčtována poměrná část nákladů
za zaměření pozemku.
usn.č. 53-11: - prodej p.č. 31/5 o výměře 39 m2 v k.ú. Babina paní Haně Spěvákové, Babina
34 za cenu 50,- Kč/m2. Pozemek je součástí jiţ oploceného pozemku.
usn.č. 54-11: - ZM schvaluje prodej p.č. 1063/4 v k.ú. Babina o výměře 43 m2 panu Zděnku .
Vaníkovi, Babina 4, za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o uţívaný pozemek.
usn.č. 55-11: - prodej p.č. 31/2 v k.ú. Babina o výměře 88 m2 St. Adamcové, Plzeň za cenu
50,- Kč/m2. Jedná se o uţívaný pozemek.
usn.č. 56-11: - prodej p.č. 879/5 o výměře 101 m2 a 879/6 o výměře 27 m2, obě v k.ú.
Babina V. Svobodové, Slabce 123, J. Fenclové, Zruč – Senec 135, a M.Kovaříkové, Duchcov
50 za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o uţívaný pozemek.
usn.č. 57-11: - prodej části p.č. 32/1 o výměře cca 122 m2 a 32/9 o výměře cca 270 m2 , obě
v k.ú. Lomnička, manţelům Reiserovým, Lomnička 52, za cenu 50,- Kč/m2 . Jedná se o
uţívaný pozemek.
usn.č. 58-11: - uzavření smlouvy o věcném břemenu na průběh kanalizace přes p.č. 352/24
v k.ú. Nebřeziny mezi městem Plasy a panem M. Vágnerem, Plzeň, Na Průtahu 371/1 za cenu
10,- Kč/m2.
usn.č. 59-11: - schvaluje prodej st.p. 172 o výměře 8 m2 a p.č. 352/24 o výměře 94 m2
obě v k.ú. Nebřeziny panu M. Vágnerovi, Plzeň, Na Průtahu 371/1 za cenu 50,- Kč/m2.
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usn.č. 60-11: - prodej p.č. 106/1 o výměře 2 m2 , 230/5 o výměře 81 m2 a 415/2 o výměře 19 m2,
vše v k.ú Ţebnice panu J. Václavíkovi, Ţebnice 8, za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o pozemky v
rámci stávajícího oplocení.
usn.č. 61-11: - prodej p.č. 1503/31 o výměře 28 m2 a 1503/32 o výměře 22 m2 obě v k.ú.
Ţebnice manţelům Molcarovým, Ţebnice 15, za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o pozemky
v rámci stávajícícho oplocení.
usn. č. 62-11: - prodej p.č. 1503/33 o výměře 50 m2 v k.ú. Ţebnice V. Zemanové, Ţebnice 50,
za cenu 50,- Kč/m2 . Jedná se o pozemky v rámci stávajícícho oplocení.
Zastupitelstvo neschvaluje:
usn. č. 63-11: - ţádost o odkoupení p.č. 352/12 v k.ú. Nebřeziny podanou panem Z. Šístkem,
Plzeň.
usn. č. 64-11: - ţádost o odkoupení p.č. 352/12 v k.ú. Nebřeziny podanou panem J.
Novotným, Nebřeziny.
usn. č. 65-11: - úhradu vykázané ztráty Jednoty Plasy ve výši cca 31.000,- Kč za rok 2010
jako provozovatele prodejny smíšeného zboţí v Babiné.
Zastupitelstvo ukládá:
usn. č. 66-11: - zpracování „Plánu rozvoje města Plasy“, průběţnou prezentaci návrhů na
www stránkách, facebookových stránkách, případně uspořádat veřejné setkání s občany.
zodpovídá: ing. J. Prantner

termín: do 30.9.2011

usn. č. 67-11: - provedení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace „Parter
Plasy“ jako podklad pro podání ţádosti o dotaci z ROP v návaznosti na dotaci z IOP, kterou
získalo MNTM Praha na realizaci projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích. Náklady
na projektovou dokumentaci jsou uznatelným nákladem dotace.
zodpovídá: ing. J. Domabyl

termín: do 15.4.2011

Vyhotoveno: 7. 3. 2011
Starosta:
Zdeněk Hanzlíček
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