Zápis
ze 12. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 12. 6. 2013
Začátek jednání: 17:00 hod.
Jednání ukončeno: 21:30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 členů ZM
Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: Ing. Václav Gross
MUDr. Jitka Bezdíčková
Starosta seznámil ZM s programem jednání:
Doplnění programu: bod 7) Investice – Západočeské muzeum v Plzni – návrh dohody o provedení
archeologického výzkumu (sondy v rámci projektu CK-SP)
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení, kontrola usnesení – zahájení provedl starosta města Z. Hanzlíček, kontrolu usnesení
vyhodnotil tajemník Ing. Domabyl.
2. Informace starosty, místostarostů
- tajemník informoval o provedených kontrolách v období od posledního jednání ZM:
dotace na kamerový systém města od PK, dotace na udržitelnost projektu CzechPoint, kontrola
vyhlášky o odpadech provedená MV ČR, protokol o kontrole MěK Okresní správou soc.
zabezpečení Plzeň-sever
Na jednání ZM se dostavil V. Kalina – počet členů ZM: 11
- starosta informoval o nejdůležitějších bodech od posledního jednání ZM
- místostarosta K. Mařík: schválení příspěvků neziskovým organizacím, průběh přípravy poutě,
organizace Roku železnice na 28.9.2013, účast na Dni dětí v ZŠ Plasy, organizační záležitosti –
účast na výběrových řízeních a běžná agenda
- místostarosta Ing. Gross: schůzky se zástupci jednotlivých OV za účasti Ing. Grosse, Z. Calty a I.
Brunclíkové, příprava ročních plánů OV a způsoby realizace, informace o nejdůležitějších
investičních akcích a opravách v obcích, informace pro členy ZM o soupisu úkolů v jednotlivých
obcích
- SDH – informace o okresní soutěži v požárním sportu v Horním Hradišti
- přechod pod školou – informace o závěrech jednání s Policií ČR DI (min. možnost úprav)
- Ing. Prantner jako předseda FV krátce informoval o průběhu jednání FV dne 10.6.2013
3. Závěrečný účet města 2012 a audit 2012
Závěrečný účet města Plasy za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2012. Závěrečný účet vč. příloh byl zveřejněn po dobu 15 dnů přede dnem projednávání. Tajemník
společně s vedoucí FO seznámili členy ZM s návrhem závěrečného účtu a zprávou o přezkoumání
hospodaření města Plasy za rok 2012. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 13.-15.11.2012 (dílčí
přezkoumání) a 2.-3.4.2013 a bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr
zprávy o přezkoumání – byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek – bylo přijato opatření
k jejich nápravě, chyba byla odstraněna. O přijatém opatření bude do 15 dnů od projednání zprávy o
přezkoumání podána písemná informace KÚ PK. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
závažné chyby a nedostatky; neuvádí se zjištěná rizika dle §10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004
Sb.; byly zjištěny následující ukazatele:
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-

podíl pohledávek na rozpočtu města
podíl závazků na rozpočtu města
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města

1,75%
4,19%
7,38%

Tajemník a vedoucí FO zodpověděli dotazy členů ZM. Ing. Prantner informoval o stanovisku FV –
doporučuje ke schválení.
Účetní závěrka za rok 2012 – vedoucí FO stručně seznámila členy ZM s účetní závěrkou města
Plasy sestavenou k 31. 12. 2012. Ing. Prantner informoval o stanovisku FV – doporučuje ke
schválení.
Návrh: ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Plasy za rok 2012 a schvaluje účetní závěrku
města Plasy za rok 2012 a návrh závěrečného účtu města Plasy za rok 2012 bez výhrad. ZM
bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za rok 2012 vč.
informace o zjištěné méně závažné chybě a nedostatku a opatření přijatém k její nápravě.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

4. Stav příjmů a výdajů k 30.4.2013 včetně pohledávek
Stav příjmů a výdajů
Rozpočet po změnách(Kč)

Výsledek od počátku roku(Kč)

Procento plnění(%)

Příjmy po konsolidaci

48 061 890,00

19 670 784,46

40,9

Výdaje po konsolidaci

73 350 750,00

16 558 777,16

22,6

Stavy na účtech, úvěry
Účet

Stav (Kč)

Termínované vklady dlouhodobé

12 609 164,05

Základní běžný účet Česká spořitelna

18 718 366,99

Účet u ČNB-dotace ÚSC

971,15

Běžný účet fondů - Sociální fond

383 312,60

Dlouhodobé úvěry – MK Horní Hradiště

-1 651 888,10

Dlouhodobé úvěry – úvěr auto

-163 511,01

Dlouhodobé úvěry – Investiční akce

Pohledávky
311 00
311 04
311 05
311 06
311 08
311 09
311 20
311 22
311 30
Celkem

(311)

Odběratelé
Nájem nebyt. prost.
vodné H. Hradiště
nájem pozemky
Penále N
Penále -V
Byty-služby
RWE
Byty-vyúčt.

stav k 28.2.2013
Kč

-7 666 620,00

z toho po splatnosti
Kč

249 485,31
593 793,10
0,00
207 746,00
2 719,74
100 000,00
368 213,83
110 750,00
45 762,00
1 678 469,98

19 985,00
38 750,00
0,00
58 730,00
2 719,74
100 000,00
280 678,83
0,00
45 762,00
546 625,57
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stav k 30.4.2013
Kč

294 043,88
512 062,60
12 712,00
149 464,00
887,00
81 055,00
391 309,33
0,00
45 762,00
1 487 295,81

z toho po splatnosti
Kč

12 985,00
38 750,00
12 712,00
1 820,00
887,00
81 055,00
303 774,33
0,00
45 762,00
497 745,33

Pohledávky
315
315
315
315

02
05
06
09

(315)

Hroby
Psi
TDO
Přestupky
Celkem

stav k 28.2.2013

stav k 30.4.2013

z toho po
splatnosti

Kč

Kč

Kč

4 788,00
800,00
526 886,00
95 800,00

64 778,00
3 200,00
477 549,00
97 800,00

4 788,00
3 200,00
197 149,00
94 800,00

628 274,00

643 327,00

299 937,00

Pohledávky TDO – ovlivněny platbami rekreantů – je předpoklad k podstatnému snížení do konce
roku 2013.
Zhodnocování volných fin. prostředků
Ing. Melecká jako vedoucí FO oslovila zástupce České spořitelny ve věci možného zhodnocování
volných fin. prostředků ve výši cca 10 mil. Kč po dobu 3 měsíců. Zástupce České spořitelny
informoval o možnosti uložení fin. prostředků na dobu kratší než 12 měsíců formou vkladového
účtu s tím, že tento účet je úročen nižší úrokovou sazbou než běžný účet města (0,35% p.a.).
Veškeré ostatní depozitní a investiční produkty jsou rovněž se splatností min. 12 měsíců. U
podílových fondů nese krátká doba zhodnocování určitá rizika.
ZM bere informaci na vědomí.
5. Příspěvkové organizace a TS Města Plasy
ZŠ Plasy – ředitel předložil použití finančních prostředků z odpisů na nákup malého konvektomatu
pro školní jídelnu, výměny oken na chodbě ŠJ a výměny dveří učeben druhého pavilonu (5 ks).
Celkem se bude jednat o výdaje 273.000 Kč. Zbylá část do výše 370.943 Kč bude převedena a
použita v rozpočtu na rok 2014. Finanční výbor doporučuje schválení.
Návrh: ZM schvaluje předložený návrh využití fondu majetku – účet 416 – odpisy 2013 na nákup
malého konvektomatu pro školní jídelnu, výměny oken na chodbě ŠJ a výměny dveří
učeben druhého pavilonu (5 ks). Celkem se bude jednat o výdaje 273.000 Kč. Zbylá část do
výše 370.943 Kč bude převedena a použita v rozpočtu na rok 2014.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

MŠ Plasy – ředitelka předložila žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MŠ.
Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 byl 335.576 Kč a výše odpisů v roce 2013 41.484 Kč.
Investiční fond by byl v roce 2013 použit na dofinancování oprav přístupových cest v areálu MŠ:
54.000 Kč a instalaci vertikálních žaluzií do 68 nových plastových oken: 68.000 Kč. Celkem by
bylo v roce 2013 čerpáno 122.000 Kč. Finanční výbor doporučuje schválení.
Návrh: ZM schvaluje předložený návrh využití fin. prostředků z investičního fondu MŠ takto: Stav
investičního fondu k 31. 12. 2012 byl 335.576 Kč a výše odpisů v roce 2013 41.484 Kč.
Investiční fond by byl v roce 2013 použit na dofinancování oprav přístupových cest v areálu
MŠ: 54.000 Kč a instalaci vertikálních žaluzií do 68 nových plastových oken: 68.000 Kč.
Celkem by bylo v roce 2013 čerpáno 122.000 Kč
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

MěK Plasy – ředitelka předložila protokol č. 219/13/446 OSSZ Plzeň-sever o kontrole plnění
povinnosti v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení. Kontrola byla provedena dne 20. 5. 2013 a nebyly uloženy žádné opatření k nápravě.
RM bere zprávu na vědomí.
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TS Města Plasy s.r.o. – starosta předložil zprávu o provedené kontrole hospodaření ze strany
zřizovatele města Plasy za období od vzniku společnosti do 31. 12. 2012 včetně doporučení a
závěrů z kontroly. Dále předložil tabulku porovnání rozpočtových a skutečných nákladů na činnost
a to zvlášť za období 4 – 12/2012 a 1 – 3/2013. V této zprávě je informace o nákladech, které
nebyly zohledněny při tvorbě rozpočtu na rok 2012. Na základě předložené tabulky porovnání
nákladů RM doporučuje jednorázový převod neinvestičního příspěvku pro druhé pololetí 2013 na
účet TS Města Plasy s.r.o. ve výši 250 000,- Kč. Finanční výbor doporučil dorovnání zvýšených
nákupů drobného majetku a oprav formou neinvestičního příspěvku. Dále byla předložena rozvaha
ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31.
12. 2012 včetně přílohy k účetní závěrce podle § 39 vyhl. 500/2000 Sb. Starosta dále informoval o
zápisu 02/2013 jednání dozorčí rady dne 30. 5. 2013. Hlavním bodem byla zpráva jednatele o
vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 – zpráva byla schválena. Ing. Prantner informoval
o jednání dozorčí rady 03/2013 dne 10. 6. 2013. Na závěr byl předložen návrh nové smlouvy o
zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Plasy a TS Města Plasy s.r.o.
Mgr. Lorenzová – požádala vedoucího TS Z. Caltu o informaci, zda navrhovaný příspěvek 250.000
Kč postačí k činnosti TS – Z. Calta informoval, že částka nebude určitě stačit na vše, co by TS
Města Plasy s.r.o. potřebovaly. Upozornil zejména na nízké platy zaměstnanců TS, zastaralou
techniku a nutnost dalšího dovybavení. Odpověď doplnil starosta a podpořil další pořizování nové
techniky (zametací vůz).
Ing. Gross – upozornil na pravidla odvádění DPH TS Města Plasy s.r.o.
Ing. Radoš – vyslovil svůj názor na výši nákladů na činnost TS a určitý nesoulad výše nákladů
s původním záměrem vzniku TS Města Plasy s.r.o.
Návrh: ZM schvaluje poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ve výši 250.000 Kč
určeného k částečnému krytí provozních nákladů – zvýšených nákupů drobného majetku a
oprav společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČ: 29123917. Výdaj ve výši
250.000 Kč bude financován z přebytku minulých let a bude zahrnut do rozpočtového
opatření č. 5.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 1 (Kalina)

Návrh: ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi
Městem Plasy a společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČ: 29123917. Smlouva
bude účinná od 1. 7. 2013 a plně nahrazuje předchozí smlouvu uzavřenou mezi oběma
stranami dne 28. 3. 2012 (usn. ZM č. 159-12 ze dne 14. 3. 2012)
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

RM schválila na svém jednání 15. 5. 2013 poskytnutí finančního příspěvku 25 ti. Kč na účet
společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o. za účelem nákupu 2 ks křovinořezů.
Návrh: ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 25 tis. Kč společnosti Technické služby
Města Plasy, s.r.o. za účelem nákupu 2 ks křovinořezů s tím, že tento výdaj bude financován
v rámci schváleného rozpočtu 2013, a to přesunem z položky 5169 – Nákup ostatních služeb
na položku 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům –
právnickým osobám v rámci §3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Změna rozpočtu
ve výši 25 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 5.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

RM schválila na svém jednání 15. 5. 2013 poskytnutí finančního příspěvku 2,5 tis. Kč na nákup
postřikovače pro potřeby OLH p. Malce s možností využití i pro potřeby TS Města Plasy;
podmínkou vyplacení příspěvku je finanční spoluúčast dalších přispěvatelů (obce Mladotice,
Štichovice).
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Návrh: ZM: schvaluje poskytnutí finančního příspěvku OLH p. Malcovi na nákup postřikovače při
splnění finanční spoluúčasti dalších přispěvatelů tak, že tento výdaj bude financován v rámci
schváleného rozpočtu 2013, a to přesunem z položky 5169 – Nákup ostatních služeb na
položku 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým
osobám v rámci §1031 – Pěstební činnost. Změna rozpočtu ve výši 2,5 tis. Kč bude zahrnuta
do rozpočtového opatření č. 5.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

6. Dotace
CK-SP – tajemník předložil zápis z 2,3,4 KD.
Po vytýčení jednotlivých sítí bylo rozhodnuto na 50. jednání RM o změně odstranění pařezů
z formy odbagrování na frézování. Na základě tohoto rozhodnutí předložila firma Arborea úpravu
nákladů. Po konzultaci s panem Zelenkou z RRA Plzeň jako manažerem projektu bylo
konstatováno, že změnou technologie odstraňování pařezů se tento výdaj stává nezpůsobilým
v rámci přidělené dotace. Z těchto důvodů bylo navrženo neuplatňovat 1. etapu projektu CK-SP –
kácení jako způsobilý výdaj dotace. Dále vzhledem k prodloužení doby odevzdání konečné verze
projektové dokumentace pro výběrové řízení 2. etapy bylo navrženo prodloužení termínu ukončení
této investiční akce do 30.9.2014.
Návrh: ZM schvaluje neuplatňovat 1. etapu projektu Cesty klášterem – stezky k poznání - kácení
jako způsobilý výdaj dotace č. OP: CZ.1.14, č. prioritní osy: 14.3-Rozvoj cestovního ruchu,
kterou administruje Regionální rada rozvoje regionu Jihozápad Plzeň. Změnou technologie
odstraňování pařezů se tento výdaj stává nezpůsobilým v rámci přidělené dotace. Na základě
tohoto rozhodnutí bude koncipována průběžná monitorovací zpráva.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh: ZM schvaluje podání žádosti města o prodloužení doby ukončení akce Cesty klášteremstezky k poznání v rámci dotačního projektu ROP č. OP: CZ.1.14, č. prioritní osy: 14.3Rozvoj cestovního ruchu do 30.9.2014.
Hlasování: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Vrt HV 03 – město stále neobdrželo smlouvu o přidělení dotace od SFŽP
Snižování prašnosti (zametací vůz) – starosta na základě jednání s firmou, která zabezpečuje
administraci projektu, doporučuje zahájit výběrové řízení souběžně s přípravou smlouvy o přidělení
dotace.
Restaurování kašny – tajemník předložil dílčí předávací protokol k dokončení ruční úpravy zděných
základů barokní kašny, vytvoření zděného základu a zajištění zpřístupnění původní kamenné šachty
v základech kašny včetně odhalení předpokládané zděné cihelné stěny a její zajištění a konzervace.
Dále předložil celkový souhrn prací s vyznačením fáze realizace včetně schválených cen. ZM bere
informaci na vědomí.
Socha sv. Bernarda – tajemník předložil restaurátorský záměr zpracovaný Mgr. Bc.A Petrem
Glaserem, Kopidlno a předběžnou cenovou nabídku na demontáž a restaurování od MgA Heleny
Štěrbové, Kozojedy. Bylo doporučeno požádat o dotaci na opravu havarijního stavu sochy a
demontáž nezbytné části v rámci 2. etapy CK-SP. ZM bere informaci na vědomí
Farnost Plasy – P.ThLic. M. Sedloň, OMI jako statutární zástupce Římskokatolické farnosti Plasy
předložil žádost o fin. příspěvek v celkové výši 134.000 Kč pro rok 2013 jako podíly k dotacím o
které farnost žádá.
Jedná se o dotaci na Ministerstvo kultury ČR – obnova interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Plasích ve výši 400.000 Kč. Požadovaný min. podíl žadatele 10% tj. 40.000 Kč.
Dále o dotaci na Ministerstvo kultury ČR – soubor 3 barokních zpovědnic ve výši 150.000 Kč.
Požadovaný min. podíl žadatele 10% tj. 15.000 Kč.
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Dále o dotaci na Ministerstvo kultury ČR – obnova omítek s freskami zákristie kostela sv. Jakuba
v Žebnici ve výši 280.000 Kč. Požadovaný min. podíl žadatele 10% tj. 28.000 Kč. Dotace ve výši
27.000 Kč byla schválena na jednání ZM dne 13.3.2013 usn.č. 247-13.
Dále o dotaci Plzeňského kraje pro podporu památek v regionu – oprava hřbitovní zdi v Žebnici,
rozpočet opravy je 126.000 Kč a příslib dotace 60%. Požadovaný min. podíl žadatele 40% tj.
51.000 Kč.
Dále o dotaci Plzeňského kraji pro podporu památek v regionu – zajištění střešního pláště zákristie
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, rozpočet opravy je 604.000 Kč. Výše dotace pro letošní
rok nebyla dosud stanovena. Podíl vlastníka činí 40%.
Ing. Prantner – informoval o výsledku projednání tohoto bodu na FV – nebyl vysloven jednoznačný
názor na podporu.
K. Mařík – požádal přítomného zástupce farnosti Plasy Ing. M. Koču o informaci vlivu získaných
restitucí na budoucí příjmy farnosti Plasy. Ing. Koča vysvětlil rozdíl mezi farností Plasy a
Biskupstvím Plzeň s tím, že fin. prostředky získané prodejem fary v Žebnici se nevrací zpět farnosti
Plasy.
Ïng. Dušička – dále upřesnil hlavní rozdíly mezi farností Plasy a církví jako takové, zejména ve
vztahu ke schváleným restitucím (farnost Plasy má dnes cca 40 farníků). Vyslovil otázku, kdo bude
budoucím vlastníkem získaných restitucí? Zda Biskupství Plzeň nebo farnost Plasy (konkrétní zápis
v LV).
Ing. Koča – jako zástupce žadatele vysvětlil důvody podané žádosti o fin. spoluúčast města k již
podaným žádostem o dotace.
P. Černá – požádala o informaci, zda si můžou jednotlivé farnosti finančně vypomoci v případě
potřeby, neboť podle informací jsou získané peníze za prodej nemovitostí na společném fondu. Ing.
Koča odpověděl, že fin. prostředky nelze používat na běžnou údržbu.
Návrh1: ZM schvaluje finanční příspěvek města pro Římskokatolickou farnost Plasy jako povinný
spolupodíl k podaným žádostem o dotaci ve výši 100.000 Kč pro rok 2013. Finanční
příspěvek bude převeden na účet farnosti Plasy po doložení rozhodnutí o přidělení dotace.
Bude financováno z přebytků hospodaření z minulých let. Po ukončení akce bude
předloženo použití finančních prostředků.
Hlasování: pro: 1(Dušička)

proti: 6

zdržel se: 4 (Prantner,Lorenzová,
Novák, Šiml)

Návrh nebyl schválen.
Návrh1: ZM schvaluje finanční příspěvek města pro Římskokatolickou farnost Plasy jako povinný
spolupodíl k podaným žádostem o dotaci ve výši 66.000 Kč pro rok 2013. Jedná se o nutnou
fin. spoluúčast k dotaci od Ministerstva kultury ČR – soubor 3 barokních zpovědnic a dotaci
Plzeňského kraje pro podporu památek v regionu – oprava hřbitovní zdi v Žebnici. Finanční
příspěvek bude převeden na účet farnosti Plasy po doložení rozhodnutí o přidělení dotace.
Bude financováno z přebytků hospodaření z minulých let a bude zahrnuto do rozpočtového
opatření č. 5. Po ukončení akce bude předloženo použití finančních prostředků.
Hlasování: pro:8

proti: 0

zdržel se: 3 (Dušička,Hanzlíček
Kalina)

7. Investice
Oprava MK a VO Střelnice – stavební technička předložila tabulku celkové rekapitulace nákladů
na opravu komunikace včetně odvodnění, chodníky, přeložku VO a telefonního vedení. Celkové
rozpočtové náklady činí 17.348.514 Kč včetně DPH. Starosta navrhl zahájit výběrové řízení na
celou akci s tím, že realizována bude 1. etapa v rozsahu cca 5.350.000 Kč (4.450.000 MK a 900.000
VO) v roce 2013 a dokončení v roce 2014. V případě nečerpání fin. prostředků na akci Cesty
klášterem-stezky k poznání v roce 2013 by mohla být oprava dokončena celá v roce 2013.
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Návrh: ZM schvaluje provedení výběrového řízení na opravu MK a VO Střelnice dle zpracovaného
projektu. Na základě výsledku výběrového řízení bude na příštím jednání ZM v 09/2013
rozhodnuto o rozsahu realizace akce (celá akce v roce 2013 nebo 1. etapa v roce 2013
v rozsahu schváleném v rozpočtu na rok 2013 – 5,35 mil. Kč a 2. etapa v roce 2014).
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 1 (Lorenzová)

Plyn – ulička k nádraží – ZM bylo informováno o žádosti občanů o vybudování rozvodu plynu.
Klášerní zeď – ZM bylo informováno o havarijním stavu části klášterní zdi u čp. 320 v Plasích
Další investiční akce – vzhledem k úspoře fin. prostředků při výměně oken ZŠ Plasy v pavilonu P1,
P2, CH navrhl starosta realizaci těchto investičních akcí:
a) MK Plasy – Horní Hradiště (Peklo) – oprava komunikace v délce cca 280 od křižovatky v obci
horní Hradiště za cenu 906.209 Kč včetně DPH.
b) Oprava části MK v ul. Luční za cenu 89.555 Kč včetně DPH.
c) Výměna oken v obou pavilonech MŠ Plasy. Nejnižší nabídku předložila firma Vekra plastová
okna s.r.o. ve výši 576.586 Kč za jeden pavilon tzn. 1.153.172 Kč včetně DPH.
d) Posílení kapitoly správa ve výši 100.000 Kč (dokončení oprav radnice)
Výše uvedené investiční akce jsou součástí návrhu úprav rozpočtu č. 5 (bod 8)
Západočeské muzeum v Plzni – návrh dohody o provedení archeologického výzkumu – sondy (5x)
za cenu 16.625 Kč včetně DPH.
Na jednání ZM se dostavil Mgr. Novotný – počet členů ZM - 12
Návrh: ZM schvaluje uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu mezi Městem Plasy a
Západočeským muzeem v Plzni, Kopeckého sady 2 Plzeň na provedení odborných prací při
akci Cesty klášterem – stezky k poznání, vybudování nového uzlu volnočasových stezek –
zjišťovací sondy – 1. etapa za maximální cenu 16.625 Kč včetně DPH včetně vyhodnocení a
geometrického zaměření.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

8. Návrh úprav rozpočtu 2013 č. 5
Úpravy schváleného rozpočtu 2013 - RO č. 5
Ing. Melecká vysvětlila jednotlivé položky návrhu změny rozpočtu: RO č. 5
Změna

tis. Kč

Příjmy

894,09

Výdaje

551,29

Financování - 8115

-342,80

Návrh: ZM schvaluje úpravy rozpočtu 2013 RO č. 5 tak, že v příjmové části dochází k navýšení o
894,09 tis. Kč a ve výdajové části dochází ke zvýšení o 551,29 tis. Kč – viz. příloha zápisu
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

ZM bere na vědomí předložené návrhy úprav rozpočtu č. 1, 3 a 4 schválené Radou města – jedná se
o změny v rámci paragrafu a zapojení dotací do rozpočtu města.
9. Prodeje a odkupy
a) Stavební bytové družstvo Plzeň-sever, Plzeň Jagellonská 5 společně se Společenstvím vlastníků
bytových jednotek čp. 498, 499 Plasy žádají o převod spoluvlastnického podílu na st.p.č. 854/1
o výměře 130 m2. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2.
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Návrh: ZM schvaluje prodej st.p.č. 854/1 o výměře 130 m2 za cenu 70 Kč/m2
SJM Rybák Luboš Ing. a Rybáková Věra, SJM Pokorný Vladimír Ing. a Pokorná Milena
Ing., SJM Mašek Jan a Mašková Ludmila PaedDr., SJM Palma Lumír a Palmová Ivana,
SJM Davídek Jaroslav a Davídková Věra, SJM Sebránek Miroslav a Sebránková Eva, Šiml
Jiří, Radošová Margita Mgr., Belková Monika, Křížek Milan, Sklenářová Iveta, Černý
Pavel, Šrámková Hana, SBD Plzeň-sever (podle podílů uvedených KN).
Hlasování: pro: 10

zdržel se: 2 (Hanzlíček,
Novotný)

proti: 0

b) Pan Jiří Hanzlíček, Plasy, Potoční 18 žádá o prodej ideální poloviny p.č. 413/15 o výměře 14791
m2 a p.č. 413/16 o výměře 1479 m2, obě v k.ú. Plasy. RM nedoporučuje prodej a navrhuje řešit
v rámci probíhajících pozemkových úprav.
Návrh: ZM schvaluje projednat prodej ideální poloviny p.č. 413/15 o výměře 14791 m2 a p.č.
413/16 o výměře 1479 m2, obě v k.ú. Plasy panu Jiřímu Hanzlíčkovi, Plasy Potoční 18 na
příštím jednání ZM – po ukončení pozemkové reformy.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

c) Společenství pro dům Plasy 491 žádá o prodej stp.č. 470/2 o výměře 237 m2 v k.ú. Plasy za cenu
1 Kč/m2. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje prodej č. 790/2 o výměře 237 m2 v k.ú. Plasy za cenu 70 Kč/m2
SJM Košťál Pavel a Košťálová Hana, SJM Kurc Jiří a Kurcová Olga, SJM Kincl Stanislav a
Kinclová Iva, SJM Bořík Stanislav a Boříková Soňa, SJM Hyneš Josef a Hynešová Olga,
Pokorná Anna, Pokorný Vladimír Ing., Šnajdr Milan, Hrubý Václav, Klíma Dušan Ing.,
Kovářík Jan, Klímová Miluše, Ančincová Romana, Bucková Zuzana (podle podílů
uvedených KN).
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

d) Pan Petr Juha, Babina 61 žádá o prodej části p.č. 879/2 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Babina.
Jedná se o pozemek u výrobní haly. OV Babina s prodejem souhlasí RM doporučuje prodej za
cenu 50 Kč/m2 s tím, že pozemek bude zaměřen na náklady žadatele.
Návrh: ZM schvaluje prodej části p.č. 879/2 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Babina panu Petru Juhovi,
Babina 61 za cenu 50 Kč/m2. Pozemek bude zaměřen na náklady žadatele.
Hlasování: pro: 11

proti: 1 (Novotný)

zdržel se: 0

e) Manželé Skybovi, Žebnice 16 žádají o prodej p.č. 53/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Žebnice. Jedná se
o pozemek zastavěný přístavbou. OV Žebnice s prodejem souhlasí. RM doporučuje prodej za
cenu 50 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 53/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Žebnice manželům Skybovým,
Žebnice 16 za cenu 50 Kč/m2 .
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

f) Mgr. Vlastimil Šmídl, Žihle 177 žádá o prodej p.č. 1063/6 o výměře 29 m2 v k.ú. Babina. Jedná
se o narovnání vlastnických vztahů k již užívanému pozemku. OV Babina s prodejem souhlasí.
RM doporučuje prodej za cenu 50 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje prodej p.č. 1063/6 o výměře 29 m2 v k.ú. Babina Mgr. Vlastimilovi
Šmídlovi, Žihle 177 za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

8

Město Plasy žádá o odkoupení p.č. 47/8 o výměře 64 m2 v k.ú. Nebřeziny od manželů Balínových,
Dobříč 115 za cenu 50 Kč/m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Nebřezinech
na základě již uzavřené dohody o provedení stavby. RM doporučuje odkoupení za cenu 50 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 47/8 o výměře 64 m2 v k.ú. Nebřeziny od manželů
Balínových, Dobříč 115 za cenu 50 Kč/m2.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

g) Město Plasy žádá o odkoupení pozemků pod silnicí ve směru Plasy – Horní Hradiště (Peklo).
Jedná se o pozemky těchto vlastníků:
Jaroslav Bouda, H.Hradiště 2 – p.č. 370/2 o výměře 1110 m2 , p.č. 376/2 o výměře 37 m2, p.č.
399/2 o výměře 331 m2 a p.č. 403/2 o výměře 116 m2 – vše v k.ú. Horní Hradiště. Celkem 1594
m2 za cenu 30 Kč/m2 tj. 47.820 Kč.
Danuše Eretová, H.Hradiště 7 – p.č. 413/2 o výměře 513 m2 a p.č. 413/3 o výměře 73 m2, vše
v k.ú. Horní Hradiště. Celkem 586 m2 za cenu 30 Kč/m2 tj. 17.580 Kč.
Jaroslav Hynek, H.Hradiště 66 – p.č. 410/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Horní Hradiště za cenu 30
Kč/m2 tj. 4.290 Kč. RM doporučuje odkoupení pozemků
Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 370/2 o výměře 1110 m2 , p.č. 376/2 o výměře 37 m2, p.č.
399/2 o výměře 331 m2 a p.č. 403/2 o výměře 116 m2 – vše v k.ú. Horní Hradiště. Celkem
1594 m2 za cenu 30 Kč/m2 tj. 47.820 Kč od pana jaroslava Boudy, H.Hradiště 2
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 413/2 o výměře 513 m2 a p.č. 413/3 o výměře 73 m2, vše
v k.ú. Horní Hradiště. Celkem 586 m2 za cenu 30 Kč/m2 tj. 17.580 Kč od paní Danuše
Eretové, H.Hradiště 7
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 410/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Horní Hradiště za cenu 30
Kč/m2 tj. 4.290 Kč od pana Jaroslava Hynka, H.Hradiště 66
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

h) Město Plasy žádá o odkoupení p.č. 541 o výměře 27 m2 v k.ú. Plasy od firmy R-Les a.s. K
Cementárně 536, 33151 Kaznějov. Jedná se o pozemek pod chodníkem v rámci majetkoprávního
vypořádání stavby Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy (trvalý zábor). RM
doporučuje odkoupení za cenu 70 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje odkoupení p.č. 541 o výměře 27 m2 v k.ú. Plasy od firmy R-Les a.s. K
Cementárně 536, 33151 Kaznějov za cenu 70 Kč/m2
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

i) Návrh na opravu zápisu vlastnictví k parcele č. 310/36 v k. ú. Plasy – Mgr. M. Hurt, Plasy.
Tajemník předložil na základě místního šetření dne 9. 2. 2013 stanovisko Katastrální úřadu
Kralovice a dále usnesení o přerušení řízení na dobu do 10. 5. 2013, které bylo zahájeno
z podnětu Mgr. M. Hurta. Mgr. Hurt předložil žádost o odkoupení pozemku dne 8. 3. 2013.
Záměr prodeje byl zveřejněn. RM doporučuje prodej za cenu 70 Kč/m2.
Návrh: ZM schvaluje prodej p. č. 310/36 v k. ú. Plasy o výměře 87 m2 manželům Hurtovým, Plasy
484 za cenu 20 Kč/m2. Jedná se o nápravu vlastnických vztahů vzniklých při digitalizaci
pozemků.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 2 (Gross,Novotný)
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j) Žádost o snížení ceny RD 413 v Plasích včetně pozemků – paní Anna Strychová a pan Radek
Fíla, Plasy, Babinská 450 žádají o snížení ceny RD č.p. 413 schválené na 11. jednání ZM usn.č.
262-13.
K. Mařík doporučil snížení ceny na 850.000 Kč s tím, že pozemek je v současné době
neudržovaný a objekt RD chátrá.
Návrh: ZM schvaluje žádost o snížení ceny za prodej RD 413 a p.č. 522 o výměře 467 m2, p.č.
445/54 o výměře 326 m2 a p.č. 445/88 o výměře 196 m2, vše v k.ú. Plasy paní paní Anně
Strychové a panu Radku Fílovi, Plasy, Babinská 450 z již schválené ceny 1.100.000 Kč
(usn. ZM č. 262-13 ze dne 13.3.2013) na cenu 850 000 Kč.
Hlasování: pro: 8

proti: 1 (Novotný)

zdržel se: 3 (Hanzlíček,Šiml,
Kalina)

k) Dražba garáže - byla navržena realizace opakované dražby garáže ve vlastnictví města na p.č.
104/2 v k.ú. Plasy. Důvodem je nezájem kupujících v prvním kole dražby.
Návrh: ZM schvaluje prodej garáže u č.p. 410,411 v Plasích včetně p.č. 104/2 o výměře 28 m2
formou opakované dražby s tím, že minimální ceny pro podávání nabídek bude 50.000 Kč
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

10. Směny pozemků
a) Mgr. Jana Čiháková,Všenory požádala o směnu pozemků p.č. 741/4 o výměře 13 m2 a 741/3 o
výměře 63 m2, které jsou ve vlastnictví města za p.č. 595/3 o výměře 42 m2, které jsou ve
vlastnictví Mgr. J. Čihákové. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů podél cesty. Stavební
technička navrhuje společnou úhradu nákladů na zaměření pozemku. Stavební technička a RM
směnu doporučují.
Návrh: ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 741/4 o výměře 13 m2 a 741/3 o výměře 63 m2, které
jsou ve vlastnictví města za p.č. 595/3 o výměře 42 m2, které jsou ve vlastnictví Mgr. J.
Čihákové. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů podél cesty. Náklady na zaměření
pozemku budou uhrazeny společně tzn. každá strana ½.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

b) Plzeňský kraj, Plzeň Škroupova 18, SÚS PK (s právem hospodaření) žádá o směnu p.č. 370/4 o
výměře 42 m2 a nově vzniklé parcely 370/7 o výměře 397 m2, obě v k.ú. Nebřeziny, které jsou
ve vlastnictví Plzeňského kraje za p.č. 196/2 o výměře 654 m2, p.č. 201/1 o výměře 40 m2 a p.č.
206/4 o výměře 536 m2, vše v k.ú. Nebřeziny, které jsou ve vlastnictví Města Plasy. Směnou
dojde k narovnání majetkoprávních vztahů pozemků pod silnicí III. tř. ve směru na Oboru a
chodníku v obci. RM směnu doporučuje.
Návrh: ZM schvaluje směnu p.č. 370/4 o výměře 42 m2 a nově vzniklé parcely 370/7 o výměře 397
m2, obě v k.ú. Nebřeziny, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje za p.č. 196/2 o výměře
654 m2, p.č. 201/1 o výměře 40 m2 a p.č. 206/4 o výměře 536 m2, vše v k.ú. Nebřeziny,
které jsou ve vlastnictví Města Plasy. Směnou dojde k narovnání majetkoprávních vztahů
pozemků pod silnicí III. tř. ve směru na Oboru a chodníku v obci
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

c) Pan Jiří Hanzlíček, Plasy, Potoční 18 žádá o směnu p.č. 416/12 o výměře 342 m2, která je ve
vlastnictví Města Plasy za p.č. 413/43 o výměře 289 m2 a st. p. č. 26/6 o výměře 190 m2, které
jsou ve vlastnictví pana Jiřího Hanzlíčka. Směnou dojde k rozšíření pozemků města pro potřeby
parkování, případně stavbu garáží. RM směnu nedoporučuje.
Dalšího jednání se nezúčastnila MUDr. Bezdíčková – počet členů ZM 11
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Návrh: ZM schvaluje směnu p.č. 416/12 o výměře 342 m2, která je ve vlastnictví Města Plasy za
p.č. 413/43 o výměře 289 m2 a st.p.č. 26/6 o výměře 190 m2, které jsou ve vlastnictví pana
Jiřího Hanzlíčka, Plasy 18.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 1 (Mařík)

11. Hoda-Nemovitosti – dodatek smlovy
Firma předložila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené mezi Městem Plasy a
firmou Hoda – Nemovitosti a stavby s.r.o. Plzeň dne 9.1.2009. Jedná se o úpravu článku 4, kde se
posouvají termíny pro uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavu bytových domů v lokalitě
pod školou (p.č. 413/21 v k.ú. Plasy). RM doporučuje uzavření dodatku na jednání ZM v září 2013.
Návrh: ZM schvaluje přesunutí projednání návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí
uzavřené mezi Městem Plasy a firmou Hoda – Nemovitosti a stavby s.r.o. Plzeň dne
9.1.2009 na příští jednání ZM.
Hlasování: pro: 10

proti: 0

zdržel se: 1 (Hanzlíček)

12. Diskuze
J. Novák – požádal o informaci o formě úpravy MK v ul. Luční (penetrační nástřik)
Mgr. Lorenzová – upozornila na nutnost opravy děr v ul. Lipová (Z. Calta sdělil termín)
Mgr. Novotný – informoval o činnosti společnosti Plasy sobě a pozval přítomné na nejbližší akce
V. Šiml – informoval o průběhu akcí v H.Hradišti (vodovod) prováděných OV H.Hradiště ve
spolupráci s městem a dále upozornil na nutnost odstranění vraku u hasičárny
Ing. Gross – podrobněji informoval o přípravě projektu vodovodu v Žebnici, přípravě společné
schůzky se zástupci Kralovické zemědělské a.s.
- požádal o názor k dalšímu postupu ve věci křižovatky pod školou – většinový názor ZM je
pokračovat v jednáních o zvýšení bezpečnosti
K. Mařík – opakovaně upozornil na nutnost zásadní rekonstrukce klubovny v areálu Velká louka,
přípravě dalšího jednání komise IKRŠK a navrhl opětovně zvážit pořízení systému E-cinema do
kina Plasy (digitální diaprojektor s tím, že premiéry lze získat se zpožděním 3-4 měsíce).
P. Černá – požádala o informaci k termínu realizace oprav MK v obcích. Starosta informoval o
rozsahu a termínech oprav. Ing. Gross informaci doplnil s tím, že požádá zástupce Kralovické
zemědělské a.s. o fin. spoluúčast při opravě části MK v Žebnici.

Zapsal: Ing. Josef Domabyl
Zápis vyhotoven dne: 13. 6. 2013

Ověřovatel:
Ing. Václav Gross

Starosta města:
Zdeněk Hanzlíček

MUDr. Jitka Bezdíčková
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Usnesení
ze 12. jednání Zastupitelstva města Plasy
konaného dne 12. 6. 2013 v Plasích
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace starosty, místostarostů
- stav příjmů a výdajů k 30.4.2013
- stavy na účtech, úvěry k 30.4.2013
- pohledávky k 30.4.2013
- zhodnocování volných fin. prostředků
- MěK Plasy – protokol o kontrole plnění povinnosti v nemocenském a důchodovém pojištění
- dotace, investice
- diskusní příspěvky členů ZM
Zastupitelstvo schvaluje:
usn.č. 267-13: - Doplnění programu: bod 7) Investice – Západočeské muzeum v Plzni – návrh
dohody o provedení archeologického výzkumu (sondy v rámci projektu CK-SP)
usn.č. 268-13: - celoroční hospodaření města Plasy za rok 2012 a schvaluje účetní závěrku města
Plasy za rok 2012 a návrh závěrečného účtu města Plasy za rok 2012 bez výhrad.
ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plasy za
rok 2012 vč. informace o zjištěné méně závažné chybě a nedostatku a opatření
přijatém k její nápravě
usn.č. 269-13: - předložený návrh využití fondu majetku – účet 416 – odpisy 2013 na nákup malého
konvektomatu pro školní jídelnu, výměny oken na chodbě ŠJ a výměny dveří
učeben druhého pavilonu (5 ks). Celkem se bude jednat o výdaje 273.000 Kč. Zbylá
část do výše 370.943 Kč bude převedena a použita v rozpočtu na rok 2014
usn.č. 270-13: - předložený návrh využití fin. prostředků z investičního fondu MŠ takto: Stav
investičního fondu k 31. 12. 2012 byl 335.576 Kč a výše odpisů v roce 2013 41.484
Kč. Investiční fond by byl v roce 2013 použit na dofinancování oprav přístupových
cest v areálu MŠ: 54.000 Kč a instalaci vertikálních žaluzií do 68 nových
plastových oken: 68.000 Kč. Celkem by bylo v roce 2013 čerpáno 122.000 Kč
usn.č. 271-13: - poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ve výši 250.000 Kč určeného
k částečnému krytí provozních nákladů – zvýšených nákupů drobného majetku a
oprav společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČ: 29123917. Výdaj ve
výši 250.000 Kč bude financován z přebytku minulých let a bude zahrnut do
rozpočtového opatření č. 5
usn.č. 272-13: - předložený návrh smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem
Plasy a společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČ: 29123917. Smlouva
bude účinná od 1. 7. 2013 a plně nahrazuje předchozí smlouvu uzavřenou mezi
oběma stranami dne 28. 3. 2012 (usn. ZM č. 159-12 ze dne 14. 3. 2012)
usn.č. 273-13: - poskytnutí finančního příspěvku 25 tis. Kč společnosti Technické služby Města
Plasy, s.r.o. za účelem nákupu 2 ks křovinořezů s tím, že tento výdaj bude
financován v rámci schváleného rozpočtu 2013, a to přesunem z položky 5169 –
Nákup ostatních služeb na položku 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům – právnickým osobám v rámci §3745 – Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň. Změna rozpočtu ve výši 25 tis. Kč bude zahrnuta do
rozpočtového opatření č. 5
1

usn.č. 274-13: - poskytnutí finančního příspěvku OLH p. Malcovi na nákup postřikovače při splnění
finanční spoluúčasti dalších přispěvatelů tak, že tento výdaj bude financován
v rámci schváleného rozpočtu 2013, a to přesunem z položky 5169 – Nákup
ostatních služeb na položku 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám v rámci §1031 – Pěstební činnost.
Změna rozpočtu ve výši 2,5 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtového opatření č. 5
usn.č. 275-13: - neuplatňovat 1. etapu projektu Cesty klášterem – stezky k poznání - kácení jako
způsobilý výdaj dotace č. OP: CZ.1.14, č. prioritní osy: 14.3-Rozvoj cestovního
ruchu, kterou administruje Regionální rada rozvoje regionu Jihozápad Plzeň.
Změnou technologie odstraňování pařezů se tento výdaj stává nezpůsobilým
v rámci přidělené dotace. Na základě tohoto rozhodnutí bude koncipována
průběžná monitorovací zpráva
usn.č. 276-13: - podání žádosti města o prodloužení doby ukončení akce Cesty klášterem-stezky
k poznání v rámci dotačního projektu ROP č. OP: CZ.1.14, č. prioritní osy: 14.3Rozvoj cestovního ruchu do 30.9.2014
usn.č. 277-13: - finanční příspěvek města pro Římskokatolickou farnost Plasy jako povinný
spolupodíl k podaným žádostem o dotaci ve výši 66.000 Kč pro rok 2013. Jedná se
o nutnou fin. spoluúčast k dotaci od Ministerstva kultury ČR – soubor 3 barokních
zpovědnic a dotaci Plzeňského kraje pro podporu památek v regionu – oprava
hřbitovní zdi v Žebnici. Finanční příspěvek bude převeden na účet farnosti Plasy po
doložení rozhodnutí o přidělení dotace. Bude financováno z přebytků hospodaření
z minulých let a bude zahrnuto do rozpočtového opatření č. 5. Po ukončení akce
bude předloženo použití finančních prostředků.
usn.č. 278-13: - provedení výběrového řízení na opravu MK a VO Střelnice dle zpracovaného
projektu. Na základě výsledku výběrového řízení bude na příštím jednání ZM
v 09/2013 rozhodnuto o rozsahu realizace akce (celá akce v roce 2013 nebo 1. etapa
v roce 2013 v rozsahu schváleném v rozpočtu na rok 2013 – 5,35 mil. Kč a 2. etapa
v roce 2014)
usn.č. 279-13: - uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu mezi Městem Plasy a
Západočeským muzeem v Plzni, Kopeckého sady 2 Plzeň na provedení odborných
prací při akci Cesty klášterem – stezky k poznání, vybudování nového uzlu
volnočasových stezek – zjišťovací sondy – 1. etapa za maximální cenu 16.625 Kč
včetně DPH včetně vyhodnocení a geometrického zaměření
usn.č. 280-13: - úpravy rozpočtu 2013 RO č. 5 tak, že v příjmové části dochází k navýšení o 894,09
tis. Kč a ve výdajové části dochází ke zvýšení o 551,29 tis. Kč – viz. příloha zápisu
usn.č. 281-13: - prodej st.p.č. 854/1 o výměře 130 m2 za cenu 70 Kč/m2
SJM Rybák Luboš Ing. a Rybáková Věra, SJM Pokorný Vladimír Ing. a Pokorná
Milena Ing., SJM Mašek Jan a Mašková Ludmila PaedDr., SJM Palma Lumír a
Palmová Ivana, SJM Davídek Jaroslav a Davídková Věra, SJM Sebránek Miroslav
a Sebránková Eva, Šiml Jiří, Radošová Margita Mgr., Belková Monika, Křížek
Milan, Sklenářová Iveta, Černý Pavel, Šrámková Hana, SBD Plzeň-sever (podle
podílů uvedených KN)
usn.č. 282-13: - projednat prodej ideální poloviny p.č. 413/15 o výměře 14791 m2 a p.č. 413/16 o
výměře 1479 m2, obě v k.ú. Plasy panu Jiřímu Hanzlíčkovi, Plasy Potoční 18 na
příštím jednání ZM po ukončení pozemkové reformy
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usn.č. 283-13: - prodej č. 790/2 o výměře 237 m2 v k.ú. Plasy za cenu 70 Kč/m2
SJM Košťál Pavel a Košťálová Hana, SJM Kurc Jiří a Kurcová Olga, SJM Kincl
Stanislav a Kinclová Iva, SJM Bořík Stanislav a Boříková Soňa, SJM Hyneš Josef a
Hynešová Olga, Pokorná Anna, Pokorný Vladimír Ing., Šnajdr Milan, Hrubý
Václav, Klíma Dušan Ing., Kovářík Jan, Klímová Miluše, Ančincová Romana,
Bucková Zuzana (podle podílů uvedených KN)
usn.č. 284-13: - prodej části p.č. 879/2 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Babina panu Petru Juhovi,
Babina 61 za cenu 50 Kč/m2. Pozemek bude zaměřen na náklady žadatele
usn.č. 285-13: - prodej p.č. 53/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Žebnice manželům Skybovým, Žebnice 16
za cenu 50 Kč/m2
usn.č. 286-13: - prodej p.č. 1063/6 o výměře 29 m2 v k.ú. Babina Mgr. Vlastimilovi Šmídlovi, Žihle
177 za cenu 50 Kč/m2
usn.č. 287-13: - odkoupení p.č. 47/8 o výměře 64 m2 v k.ú. Nebřeziny od manželů Balínových,
Dobříč 115 za cenu 50 Kč/m2
usn.č. 288-13: - odkoupení p.č. 370/2 o výměře 1110 m2 , p.č. 376/2 o výměře 37 m2, p.č. 399/2 o
výměře 331 m2 a p.č. 403/2 o výměře 116 m2 – vše v k.ú. Horní Hradiště. Celkem
1594 m2 za cenu 30 Kč/m2 tj. 47.820 Kč od pana jaroslava Boudy, H.Hradiště 2
usn.č. 289-13: - odkoupení p.č. 413/2 o výměře 513 m2 a p.č. 413/3 o výměře 73 m2, vše v k.ú.
Horní Hradiště. Celkem 586 m2 za cenu 30 Kč/m2 tj. 17.580 Kč od paní Danuše
Eretové, H.Hradiště 7
usn.č. 290-13: - odkoupení p.č. 410/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Horní Hradiště za cenu 30 Kč/m2 tj.
4.290 Kč od pana Jaroslava Hynka, H.Hradiště 66
usn.č. 291-13: - odkoupení p.č. 541 o výměře 27 m2 v k.ú. Plasy od firmy R-Les a.s. K Cementárně
536, 33151 Kaznějov za cenu 70 Kč/m2
usn.č. 292-13: - prodej p. č. 310/36 v k. ú. Plasy o výměře 87 m2 manželům Hurtovým, Plasy 484
za cenu 20 Kč/m2. Jedná se o nápravu vlastnických vztahů vzniklých při digitalizaci
pozemků
usn.č. 293-13: - žádost o snížení ceny za prodej RD 413 a p.č. 522 o výměře 467 m2, p.č. 445/54 o
výměře 326 m2 a p.č. 445/88 o výměře 196 m2, vše v k.ú. Plasy paní paní Anně
Strychové a panu Radku Fílovi, Plasy, Babinská 450 z již schválené ceny
1.100.000 Kč (usn. ZM č. 262-13 ze dne 13.3.2013) na cenu 850 000 Kč
usn.č. 294-13: - prodej garáže u č.p. 410,411 v Plasích včetně p.č. 104/2 o výměře 28 m2 formou
opakované dražby s tím, že minimální ceny pro podávání nabídek bude 50.000 Kč
usn.č. 295-13: - směnu pozemků p.č. 741/4 o výměře 13 m2 a 741/3 o výměře 63 m2, které jsou ve
vlastnictví města za p.č. 595/3 o výměře 42 m2, které jsou ve vlastnictví Mgr. J.
Čihákové. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů podél cesty. Náklady na
zaměření pozemku budou uhrazeny společně tzn. každá strana ½
usn.č. 296-13: - směnu p.č. 370/4 o výměře 42 m2 a nově vzniklé parcely 370/7 o výměře 397 m2,
obě v k.ú. Nebřeziny, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje za p.č. 196/2 o
výměře 654 m2, p.č. 201/1 o výměře 40 m2 a p.č. 206/4 o výměře 536 m2, vše v k.ú.
Nebřeziny, které jsou ve vlastnictví Města Plasy. Směnou dojde k narovnání
majetkoprávních vztahů pozemků pod silnicí III. tř. ve směru na Oboru a chodníku
v obci
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usn.č. 297-13: - směnu p.č. 416/12 o výměře 342 m2, která je ve vlastnictví Města Plasy za p.č.
413/43 o výměře 289 m2 a st.p.č. 26/6 o výměře 190 m2, které jsou ve vlastnictví
pana Jiřího Hanzlíčka, Plasy 18.
usn.č. 298-13: - přesunutí projednání návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené
mezi Městem Plasy a firmou Hoda – Nemovitosti a stavby s.r.o. Plzeň dne 9.1.2009
na příští jednání ZM
Zastupitelstvo neschvaluje:
usn.č. 299-13: - finanční příspěvek města pro Římskokatolickou farnost Plasy jako povinný
spolupodíl k podaným žádostem o dotaci ve výši 100.000 Kč pro rok 2013.
Finanční příspěvek bude převeden na účet farnosti Plasy po doložení rozhodnutí o
přidělení dotace. Bude financováno z přebytků hospodaření z minulých let. Po
ukončení akce bude předloženo použití finančních prostředků
Vyhotoveno: 13. 6. 2013

Starosta: Zdeněk Hanzlíček
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