Zá p is
z 29. jednání Rady města konané 13. 6. 2012 v Plasích
Přítomni:

Zdeněk Hanzlíček – starosta
Ing. Václav Gross – místostarosta
Karel Mařík – místostarosta
Ing. Tomáš Dušička – radní
Ing. Jiří Prantner – radní

Ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Prantner

Zápisem pověřen: tajemník Ing. J. Domabyl

Doplnění programu: bod 3) TS s.r.o. – nákup cepáku
bod 4) Dotace – další administrace žádosti – kompostárna
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1)Zahájení, kontrola usnesení, informace
Starosta Zdeněk Hanzlíček provedl zahájení jednání a tajemník kontrolu usnesení z 28. jednání RM
– jednotlivé body splněny, nebo průběžně plněny.
- dopis hejtmana PK starostům – projekt bezpečnost
- FÚ Kralovice – stanovisko k zástavnímu právu na byt
- varroáza včel – informace veterinární správy
Na jednání RM se dostavil Ing. Gross – počet členů RM - 5
2) Výbory a komise, osadní výbory, SDH
K. Mařík informoval o účasti na jednání Školské rady při ZŠ Plasy dne 12.6.2012. Dále seznámil
RM s organizací akce „Osobnost roku 2011“. Předložil zápis z jednání komise ŽP.
Návrh: RM schvaluje body č. 459 – 460 zápisu komise ŽP ze dne 7.6.2012.
Hlasování: pro:5

proti: 0

zdržel se:0

Návrh: RM neschvaluje finanční příspěvek OP FO SK Slavia Praha na celostátní setkání odboček
dne 23.6.2012 v Plasích v areálu dětského tábora Máj. Akce bude podpořena materiální
pomocí (zapůjčení laviček a stolů) a dále propagačními materiály pro účastníky.
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdržel se:0

Návrh: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč Mgr. Zdeňku Sadílkovi, Plasy na pokrytí
dodatečných nákladů na projekt K. Čapek – Chyše pořádaný pro sdružení Parkinson ve
dnech 27. – 29.5.2012
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se:0

OV, SDH – Ing. Gross předložil zápis z jednání OV Babina ze dne 3.6.2012 – RM bere zápis na
vědomí.
3) Příspěvkové organizace – jmenování ředitelů
ZŠ Plasy – starosta předložil pořadí kandidátů na funkci ředitele ZŠ Plasy doporučené výběrovou
komisí ze dne 6.6.2012.
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Návrh: RM v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení ze dne 6.6.2012
Mgr. Josefa Henzla na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Plasy, okres Plzeň –
sever. Jmenování je platné s účinností od 1.8.2012 na období 6 let.
Hlasování: pro:4

proti: 1 (Prantner)

zdržel se:0

MŠ Plasy - starosta předložil pořadí kandidátů na funkci ředitele MŠ Plasy doporučené výběrovou
komisí ze dne 6.6.2012.
K tomuto bodu byl přizván člen výběrové komise Mgr. Novotný jako zástupce zřizovatele, Věra
Dubinová jako zástupce učitelek, dále Mgr. Vitoušová jako zástupkyně petičního výboru sepsané
petice na podporu znovujmenování Bc. Moniky Lalákové do funkce ředitelky MŠ Plasy a paní
Růžičková jako zástupkyně zaměstnanců MŠ podporujících znovujmenování Bc. Moniky Lalákové
do funkce ředitelky MŠ Plasy.
V úvodu vystoupila paní Růžičková. Vyjmenovala mnoho pozitivních příkladů práce ředitelky ve
prospěch MŠ. Nikdy nebyly vzneseny žádné připomínky k činnosti či spolupráci s městem.
Jednoznačně vyslovila podporu Bc. Monice Lalákové před konečným hlasováním členů RM za
zaměstnance MŠ.
Mgr. Vitoušová jako zástupce petičního výboru předala petici se 149 hlasy na podporu
znovujmenování Bc. Moniky Lalákové do funkce ředitelky MŠ Plasy. Starosta upozornil, že petice
nesplňuje veškeré náležitosti dle zákona (§ 4 odst. 2, petičního zákona). Dále upozornila na diskusní
příspěvky na internetových stránkách města. Také ona vyslovila podporu Bc. Monice Lalákové před
konečným hlasováním členů RM za zaměstnance MŠ.
Mgr. Novotný kladně hodnotil přípravu a průběh všech výběrových řízení a průběžně reagoval na
stanoviska ostatních hostů případně členů RM.
V. Dubinová vyslovila svůj názor na prezentaci uchazečů v rámci výběrového řízení a stručně
komentovala předložené koncepce od obou uchazeček.
Starosta informoval přítomné o inspekční zprávě o činnosti MŠ z roku 2007 a ostatních kontrolách
prováděných v MŠ (KÚ PK z roku 2011 – bez závad, VZP – bez závad, OSSZ z roku 2008 – bez
závad a pravidelné kontroly účetnictví ze strany města – bez závad). Dále informoval o vyžádaných
podkladech od ředitelky MŠ – jednalo se zejména o doklady o vzdělání učitelek včetně
absolvovaných školení a kurzů.
Další jednání RM pokračovalo bez přítomnosti pozvaných hostů.
Návrh: RM v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů jmenuje na základě rozhodnutí RM, které není v souladu s výsledkem
konkurzního řízení ze dne 6.6.2012 Bc. Moniku Lalákovou na vedoucí pracovní místo
ředitelky Mateřské školy Plasy, okres Plzeň – sever. Jmenování je platné s účinností od
1.8.2012 na období 6 let.
Hlasování: pro: 3

proti: 2 (Hanzlíček,Dušička)

zdržel se:0

ZUŠ Plasy - starosta předložil pořadí kandidátů na funkci ředitele ZUŠ Plasy doporučené
výběrovou komisí ze dne 6.6.2012.
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Návrh: RM v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení ze dne 6.6.2012 Jana
Radu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Plasy, okres Plzeň –
sever. Jmenování je platné s účinností od 1.8.2012 na období 6 let.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se:0

4) Dotace, investice
Dotace
Kamerový systém města – na jednání Zastupitelstva PK dne 11.6.2012 bylo odsouhlaseno přidělení
dotace ve výši 1.500 000 Kč. Bude připraveno výběrové řízení a následně realizace.
Havarijní fond hejtmana – na jednání Zastupitelstva PK dne 11.6.2012 byl odsouhlasen fin.
příspěvek na opravu radnice po havárii vody ve výši 500.000 Kč.
Kompostárna – starosta informoval na základě provedených kalkulací o nevýhodnosti podání
žádosti o dotaci zejména z hlediska nutných průběžných nákladů na provoz v horizontu cca 5 let.
Navrhl pozastavit administraci žádosti. Ing. Gross doporučil naopak v administraci žádosti
pokračovat.
Návrh: RM schvaluje pozastavení administrace přípravy žádosti o dotaci na provoz kompostárny
včetně techniky.
Hlasování: pro. 4

proti: 1 (Gross)

zdržel se: 0

Investice
Huť – stavební technička předložila návrh na opravu střechy. Rozpočet činí 64.087 Kč bez DPH
(případná oprava krovu není naceněna) – rozsah oprav bude schválen na příštím jednání RM.
Žádost o vyjádření – paní L. Soferová předložila žádost o vyjádření k napojení nového odběrného
místa na el. distribuční rozvody NN v Plasích p.č. 363/2 (JUDr. Sadílek).
Návrh: RM schvaluje žádost k vyjádření k napojení nového odběrného místa na el. distribuční
rozvody NN v Plasích p.č. 363/2 (JUDr. Sadílek). Zemní kabel vede po těchto parcelách:
368/28, 368/9, 479/2, 479/4 vše v k.ú. Plasy.
Hlasování: 5

proti: 0

zdržel se:0

TS s.r.o. – vedoucí pan Z. Calta požádal o schválení nákupu „cepové jednotky“ typ Jacobsen
HR3300T za cenut 92.482 Kč bez DPH. Zařízení bude využito k sečení vysoké trávy a menších
křovin a náletů.
Návrh: RM schvaluje žádost vedoucího TS Města Plasy s.r.o. Z. Calty o schválení nákupu „cepové
jednotky“ typ Jacobsen HR3300T za cenu 92.482 Kč bez DPH. Zařízení bude využito
k sečení vysoké trávy a menších křovin a náletů
Hlasování: pro. 5

proti: 0

zdržel se: 0

5) Pronájem nebytových prostor
Ing. Dušička oznámil neúčast na hlasování v tomto bodě z důvodů střetu zájmů.
a) Ing. Tomáš Dušička, Babina 19 předložil žádost o pronájem jedné místnosti v budově čp. 11
v Babiné (obecní dům) za účelem užívání jako skladu. Současně přenechává k užívání městu p.č. 94
o výměře 101 m2 v k.ú. Babiná (zastavěná plocha a nádvoří). Jedná se o plochu u obecního domu
v Babiné.
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Návrh: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Plasy a Ing. Tomášem Dušičkou, Babina 19.
Předmětem nájemní smlouvy ze strany města je užívání jedné místnosti v čp. 11 v Babiné
(obecní dům) a ze strany Ing. Dušičky užívání p.č. st. 94 o výměře 101 m2 v k.ú. Babina
Hlasování: 4

proti: 0

zdržel se:0

b) Hostinec Nebřeziny – město obdrželo výpověď současného nájemce D. Kubíka, Plasy 447 ke dni
30.8.2012. Zároveň byly podány dvě žádosti o pronájem. Žádosti budou předány OV Nebřeziny
k vyjádření a projednány na příštím jednání RM.
6) Prodej pozemku
a) TJ Sokol Plasy žádá o odkoupení p.č. 295/27 v k.ú. Plasy o výměře 2099 m2. Parcela je součástí
náhradního hřiště – na příští jednání RM bude předložen návrh směny pozemků.
b) Žádost města o odkoupení pozemku – město je vlastníkem MK Plasy Horní Hradiště. Některé
pozemky pod komunikací jsou v soukromém vlastnictví. ZM odsouhlasilo navýšení fin. prostředků
na odkup pozemků. Město připravilo žádost o odkoupení pozemků od paní Milady Englové, Horní
Hradiště 3. Jedná se o pozemky o celkové výměře 1084 m2 a byla odsouhlasena kupní cena 30
Kč/m2. RM doporučuje odkoupení pozemků za navrženou cenu (5-0-0). Bude předloženo na
jednání ZM.
7) Policie ČR – žádost o vyčíslení škody
Policie požádala o vyčíslení škody způsobené v měsíci lednu tím, že byly postříkány černou barvou
některé objekty ve vlastnictví města. Jedná se zejména o dvířka u sloupků na elektriku, zeď u
prodejny Mína a zeď budovy kina.
Návrh: RM bere informaci Policie ČR OO Kaznějov o škodě na vědomí a schvaluje připojení se
Města Plasy k vymáhání škody způsobené v měsíci lednu postříkáním objektů města černou
barvou.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

8) MAS Světovina – jezdecké stezky
Skupina MAS požádala o souhlas s vedením a vyznačením jezdecké stezky dle standardů KČT.
Jedná se o projekt „Na koni po západě Čech“. Tento projekt je podporován KÚ PK a bude se řídit
pravidly pro používání jezdeckých stezek.
Návrh: RM schvaluje vedení a vyznačení jezdecké stezky dle standardů KČT v k.ú. Plasy a
přidružených obcí dle předloženého projektu. Jedná se o projekt „Na koni po západě Čech“.
Tento projekt je podporován KÚ PK a bude se řídit pravidly pro používání jezdeckých
stezek
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se:0

Dalšího jednání se nezúčastnil Ing. Gross – počet členů RM - 4
Diskuze
Časopis studentů Gymnázia a SOŠ Plasy – studenti požádali o změnu podpory vydání školního
časopisu tak, že místo materiální podpory při tisku žádají o finanční příspěvek 4.000 Kč.
Návrh: RM neschvaluje finanční podporu ve výši 4.000 Kč pro vydání časopisu studentů Gymnázia
a SOŠ Plasy. Platí již schválená materiálová pomoc při tisku.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Ing. Prantner – požádal o možnost prezentace politických stran v rámci poutě případě stanovení
pravidel prezentace – starosta doporučil prezentace umožnit s tím, že podmínky pro
jednotlivé strany budou stejné
-

navrhl projednat s firmou Becker Bohemia různé frekvence vyvážení popelnic tak, jak to
bylo v dřívějším období (týdenní, 1x za 14 dnů, 1x za měsíc)
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-

zopakoval nutnost upozornění zákazu odvozu oken a podobných materiálů ze sběrného
dvora za účelem pálení v domácnostech

-

informoval o schůzce s ministryní kultury ČR a nejdůležitějších projednávaných bodech
(fin. prostředky na opravu kostela sv. Václava včetně hrobky Metternicha, strategie města
v oblasti kultury, spolupráce jednotlivých institucí aj.)

-

informoval o schůzce s vedením firmy Asecco Solution – programové vybavení na
zpracování účetnictví případně mezd

-

navrhl na základě žádosti členů komise ŽP seznámit členy komise s projektem „Cesty
klášterem – stezky k poznání“ (zejména částí týkající se zeleně) a případně účast členů na
KD

Ing. Dušička – informoval o nutnosti zpevnění lávky přes řeku Střelu v prostoru kláštera z důvodů
vedení tras hipostezek (bezpečnost koní a osob při průchodu) – bude provedena kontrola
lávky a připraven návrh na úpravy včetně cenové kalkulace

V Plasích 14.6:2012

Ověřovatel:
Ing. Jiří Prantner

Starosta města:
Zdeněk Hanzlíček

Zapsal: Ing. Josef Domabyl
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Usnesení
z 29. jednání Rady města konané 13.6. 2012 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 530-12: - informace starosty a místostarostů
- činnost výborů, komisí, OV a SDH
- investiční akce a dotace
- činnost příspěvkových organizací města
- hostinec Nebřeziny – výpověď z nájmu k 30.8.2012
- Policie ČR – žádost o vyčíslení škody
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 531-12: - body č. 459 – 460 zápisu komise ŽP ze dne 7.6.2012
usn.č. 532-12: - finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč Mgr. Zdeňku Sadílkovi, Plasy na pokrytí
dodatečných nákladů na projekt K. Čapek – Chyše pořádaný pro sdružení
Parkinson ve dnech 27. – 29.5.2012
usn.č. 533-12: - RM v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení ze dne
6.6.2012 Mgr. Josefa Henzla na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Plasy, okres Plzeň – sever. Jmenování je platné s účinností od 1.8.2012 na období 6
let
usn.č. 534-12: - RM v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů jmenuje na základě rozhodnutí RM, které není v souladu
s výsledkem konkurzního řízení ze dne 6.6.2012 Bc. Moniku Lalákovou na
vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Plasy, okres Plzeň – sever.
Jmenování je platné s účinností od 1.8.2012 na období 6 let
usn.č. 535-12: - RM v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení ze dne
6.6.2012 Jana Radu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy
Plasy, okres Plzeň – sever. Jmenování je platné s účinností od 1.8.2012 na období 6
let
usn.č. 536-12: - pozastavení administrace přípravy žádosti o dotaci na provoz kompostárny včetně
techniky
usn.č. 537-12: - žádost k vyjádření k napojení nového odběrného místa na el. distribuční rozvody
NN v Plasích p.č. 363/2 (JUDr. Sadílek). Zemní kabel vede po těchto parcelách:
368/28, 368/9, 479/2, 479/4 vše v k.ú. Plasy
usn.č. 538-12: - žádost vedoucího TS Města Plasy s.r.o. Z. Calty o schválení nákupu „cepové
jednotky“ typ Jacobsen HR3300T za cenu 92.482 Kč bez DPH. Zařízení bude
využito k sečení vysoké trávy a menších křovin a náletů
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usn.č. 539-12: - nájemní smlouvu mezi Městem Plasy a Ing. Tomášem Dušičkou, Babina 19.
Předmětem nájemní smlouvy ze strany města je užívání jedné místnosti v čp. 11
v Babiné (obecní dům) a ze strany Ing. Dušičky užívání p.č. st. 94 o výměře 101 m2
v k.ú. Babina
usn.č. 540-12: - schvaluje připojení se Města Plasy k vymáhání škody způsobené v měsíci lednu
postříkáním objektů města černou barvou
usn.č. 541-12: - vedení a vyznačení jezdecké stezky dle standardů KČT v k.ú. Plasy a přidružených
obcí dle předloženého projektu. Jedná se o projekt „Na koni po západě Čech“.
Tento projekt je podporován KÚ PK a bude se řídit pravidly pro používání
jezdeckých stezek
Rada neschvaluje:
usn.č. 542-12: - finanční příspěvek OP FO SK Slavia Praha na celostátní setkání odboček dne
23.6.2012 v Plasích v areálu dětského tábora Máj. Akce bude podpořena materiální
pomocí (zapůjčení laviček a stolů) a dále propagačními materiály pro účastníky
usn.č. 543-12: - finanční podporu ve výši 4.000 Kč pro vydání časopisu studentů Gymnázia a SOŠ
Plasy. Platí již schválená materiálová pomoc při tisku
Rada předkládá ZM:
- žádost o odkoupení pozemků městem od M. Englové, Horní Hradiště 3
- TJ Sokol Plasy – směna pozemků

Starosta města:
Zdeněk Hanzlíček
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