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ZÁPIS
Z 5. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 06.03.2017
Přítomní:

Bretl Jan, Černá Pavlína, Dlouhý Vladimír, Hůrka Pavel, Kouba Tomáš, Prantner Jiří, Střihavka
Jaroslav

Omluveni:
Přizvaní hosté:

Hanzlíček Zdeněk, Melecká Markéta

PROGRAM JEDNÁNÍ

Schválení programu - 5. schůze Finančního výboru dne 06.03.2017

Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění
Usnesení: FV schvaluje program jednání.
Hlasování: pro: 7
proti: 0

zdrželo se: 0

Schválení programu 5. schůze Finančního výboru dne 06.03.2017

1) Výbory a komise
Neinvestiční dotace, vyplacené v r. 2016 Městem Plasy

Zdůvodnění: Byl předložen zápis z kontroly předložených vyúčtování neinvestičních dotací z uzavřených
veřejnoprávních smluv ze dne 19.12.2016.
FV bere informaci na vědomí

2) Dotace
RRRS JZ-protokol o kontrole

Zdůvodnění: Regionální rada soudržnosti JZ předložila protokol o kontrole EX-POST akce Plasy. Cesty
klášterem-stezky k poznání za období od 30.9.2015 do 29.9.2016. Formální pochybení u data pojistné smlouvy je
bez finančního dopadu.
FV bere informaci na vědomí
Darovací smlouva-ČS a.s.

Zdůvodnění: Byl předložena darovací smlouva uzavřená mezi městem Plasy jako obdarovaným a Českou
spořitelnou a.s, Olbrachtova 1929/62, Praha, jako dárce na tyto movité věci: klimatizace v čp. 291, kuchyňská
linka, lístkovnice, plechová skříň a stoleček. Vše za cenu 3 370 Kč.
FV bere informaci na vědomí
Darovací smlouva-Ferona

Zdůvodnění: Byl předložen návrh darovací smlouvy mezi městem Plasy a firmou Ferona a.s., Havlíčkova
1043/11, Praha na peněžní dar 300 000 Kč na dohodnuté investice v obci Nebřeziny - přístavba obecního domu
(hostinec).
FV bere informaci na vědomí
Dotace-ZŠ Plasy-výstavba nového pavilonu

Zdůvodnění: P. Chmelířová informovala o podání žádosti o finanční podporu projektu: ZŠ Plasy-výstavba nového
pavilonu odborných učeben a modernizace učeben ve stávající budově včetně bezbariérových přístupů z
Programu IROP - 46. výzva - Infrastruktura základních škol - SC 2.4
FV bere informaci na vědomí.
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Podání žádosti o dotaci - Vodovod Žebnice

Zdůvodnění: Ing. Gross informoval o tom, že byla Odborem životního prostředí Plzeňského kraje otevřena dotace
„ Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017“ s termínem pro podávání žádostí do 31.03.2017
FV upozorňuje na riziko výsledné ceny vody a s tím souvisejí ochotu obyvatel Žebnice zřídit přípojku a odebírat
kalkulované množství vody. Mohl by nastat problém s plněním dotačních podmínek.

3) Investice
Výsledek výběrového řízení - Vododvod Žebnice

Zdůvodnění: Na jednání RM byl předložen výsledek výběrového řízení na akci s názvem - Vodovod Žebnice.
Vítěznou firmou jsou BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšiná, IČ 25201506. Vysoutěžená cena za
dílo činí 9 280 820, 70 Kč.
FV bere informaci na vědomí
VaK PS - provozování vodovodů a kanalizací

Zdůvodnění: Statutární ředitel Vodárenské a kanalizační a.s. Ing.Petr Váchal zaslal dopis, ve kterém upozorňuje
na končící platnost smlouvy o provozování části vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu mezi Městem Plasy
a společností Vodárna Plzeň a.s. Tato smlouva končí k 31.12.2017. Dále je uzavřena smlouva mezi Městem a
Vodárenskou kanalizační a.s. ze dne 22.3.2010 - zajištění provozování vodovodu a kanalizace jedním
provozovatelem a závazek jednotné ceny vodného a stočného (regionální cena). Do konce roku 2017 je nutné
vyřešit další provozování vodovodů a kanalizací s tím, že od 1.10.2016 podléhá koncesní řízení zákonu č.
134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
FV bere informaci na vědomí
VaK PS - provozování vodovodů a kanalizací

Zdůvodnění: Na základě dopisu statutárního ředitele Vodárenské a kanalizační a.s. Ing. Petra Váchala ve věci
končící platnosti smlouvy o provozování části vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu mezi Městem Plasy a
společností Vodárna Plzeň a.s. proběhla další společná jednání. Starosta informoval o průběhu jednání včetně
návrhu dalšího postupu.
FV doporučuje při jednání s VaK o vložení majetku jednat i o posici Plas v rozvojových záměrech VaK.
Stavební úpravy čp. 41 - kino Plasy - administrace výběrového řízení na zhotovitele

Zdůvodnění: Firma MAZEPPA s.r.o.Barrandova 404/28 326 00 Plzeň předkládá nabídku na administraci
výběrového řízení na zhotovitele stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 41 Plasy" v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek za cenu 33.275,- Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 30 mil. Kč
FV bere informace na vědomí.

4) Finanční odbor
Protokol o provedené kontrole TS

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města informaci o provedené veřejnosprávní kontrole hospodaření
společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o. v roce 2016 - na vědomí - viz. Protokol o provedené
veřejnosrpávní kontrole.
FV bere informaci na vědomí
MFČR-rozpočtová odpovědnost obcí

Zdůvodnění: Vedoucí FO předložila "Pravidla rozpočtové odpovědnosti obcí" zveřejněná ve Zprávách Min.
financí.
FV bere informaci na vědomí
Platební terminál-radnice

Zdůvodnění: Komerční banka a a Česká spořitelna předložily nabídky na zřízení platebního terminálu na radnici pokladna za účelem provádění bezhotovostních plateb. RM a FO nabídky posoudily a doporučily realizaci
platebního terminálu od ČS a.s.
FV bere informaci na vědomí.
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Materiály z finančního odboru - pro informaci

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá následující materiály pro informaci zastupitelům, radním a členům
finančního odboru:
- zůstatky bankovních účtů k 31.12.2016,
- přehled pohledávek po splatnosti k 31.12.2016,
- příjmy a výdaje města za rok 2016,
- účetní závěrku města k 31.12.2016 (tj. rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce),
- rozpočtové opatření č. 1 schválené radou města dne 21.2.2017.
Účetní závěrka města Plasy za rok 2016 bude schvalována zastupitelstvem města v červnu 2017; nyní je
předkládána z důvodu možnosti vysvětlení případných nejasností či potřeby doplnění podkladů před samotným
schvalováním účetní závěrky.
FV. bere informaci na vědomí

5) Rozvoj města
Územní plán města-zahájení řízení o změnách ÚP

Zdůvodnění: Na jednání RM byla přizvána ved. SÚ L. Krojová, která předložila tabulku doposud zaslaných
žádostí o změny územního plánu města. Občané budou informováni o termínu pro případné podání dalších
žádostí a vše bude předloženo na jednání ZM.
FV doporučuje začlenit do úprav územního plánu města i změny týkající se "Malého obchvatu".

6) Pozemkové záležitosti, budovy
Budoucí smlouva o nájmu prostor č.p 403 - Pilulka Lékárny a.s.

Zdůvodnění: Firma Pilulka Lékárny a.s. Rosická 653, Praha 9 - Vinoř, 190 17, předkládá smlouvu o smlouvě
budoucí o nájmu prostor v budově č.p.403 - Lékařský dům. Prostory budou pronajaty za účelem provozování
lékárny.
FV bere informaci na vědomí.

7) Diskuze
Diskuse k rozvojovým projektům
FV doporučuje zahájit jednání o způsobu zajištění udržitelnosti investic (Kino, ZŠ, Zdravotní středisko) a
projednat na dalším jednání Zastupitelstva materiál, který by udržitelnost definoval a současně aktualizovat
finanční výhled s ohledem na investiční náklady.
Diskuse o aktuálních klíčových projektech (Kino, ZŠ, Zdravotní středisko):
- Rozpočtová odpovědnost obcí X současné projekty - i v souvislosti s celkovou cenou dostavby ZŠ (64 mil.) otázka financování projektů, schopnosti města zvládnout úvěrové zatížení.
- Udržitelnost - u všech tří velkých projektů není zatím analyzována udržitelnost - náklady na další provozování
investic, způsob zajištění provozu.

V Plasích, dne .....................

Předseda FV: Jiří Prantner .....................
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