Zápis č. 1/2018
z jednání Rady města Plasy ve volebním období 2018-2022, konané ve středu dne 07.11. 2018 od
15:00hodin v zasedací místnosti MěÚ Plasy

Přítomni: p. Zdeněk Hanzlíček, Bc. Tomáš Kouba, Ing. Ivo Kornatovský, p. Vladimír Záhrobský, p. Petr
Kovařík
Za MěÚ: p. Ivana Horská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zahájení
Schválení ověřovatele zápisu, schválení zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Jmenování komisí rady města
Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí - ČEZ Distribuce a.s.
Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - komunikace Horní Hradiště
Žádost majitele pozemku par. č. 571 v k. ú. Plasy o úhradu za umístění kanalizační šachty
Nabídka pozemků od KPÚ PK
Souhlas se stavbou Plasy, PS, Babina, E12, kNN
Oznámení o stavu opěrné zdi pod hřbitovem
Právo provedení stavby-kanalizační přípojka č.p.51 Zahradní ulice
Parkovací plocha u č. p. 343 Plasy střelnice
Žádost ZUŠ Plasy o schválení přijetí grantu
Žádost ZŠ Plasy o schválení přijetí grantu
Plán oprav a TZ infrastruktury (POTZI) na rok 2019
Žádost o převod finančních prostředků - SDH Horní Hradiště
Oznámení p. Karla Maříka o odstoupení z funkce člena Školské rady ZŠ Plasy
Smlouva o pojištění majetku města Plasy
Zrušení trvalého pobytu -p . Luboš Kubík
SDH Žebnice- nákup ochranných a věcných prostředků požární ochrany
Pověření Ing. Václav Groše k zastoupení města Plasy
Závěr

1. Zahájení
Jednání rady města zahájil pan starosta Zdeněk Hanzlíček, který uvedl, že se koná první
zasedání rady města ve volebním období 2018-2022. konstatoval, že jsou přítomni všichni
členové rady a tato je tedy usnášení schopná.
2. Schválení ověřovatele zápisu, schválení zapisovatele
Rada města schválila za ověřovatele zápisu Bc. Tomáše Koubu a jako zapisovatele p. Ivanu
Horskou. (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
3. Schválení programu jednání
Pan starosta předložil návrh programu jednání rady města, konané dne 7.11. 2018. Rada
města předložený návrh schválila. (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

4. Kontrola usnesení
Tajemnice MěÚ přednesla zprávu o plnění usnesení rady města ze dne 24. 10. 2018. Nikdo
z členů rady města neměl připomínky.
5. Jmenování komisí rady města
Rada města se usnesla, že jako své iniciativní a poradní orgány zřizuje komise:
a) komise zeleně a životního prostředí,
b) komise výstavby a rozvoje města,
c) komise kulturní, školská a informační,
d) SPOZ.
Rada města ukládá tajemnici MěÚ oslovit zástupce zvolených stran a hnutí do ZM, aby zaslali
návrhy členů do zřízených komisí.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
6. Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí - ČEZ Distribuce a.s.
Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-00013266/VB/003, Plasy, PS, Babinská p. č. 23/3 k NN firmou ČEZ Distribuce,
a.s. Teplická 874/8, IČ 24729035 v zastoupení společností Elektro Wellmont, Zborovská
146/35, Plzeň, IČ 25221281, DIČ CZ 25221281 zastoupená p. Romanem Prokešem. Jedná se o
zřízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 39/3;462/3;471/7;103/8,9 za jednorázovou
cenu 1900 Kč+ DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Rada města schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu umís
tění stavby č. IV-12-00013266/VB/003, Plasy, PS, Babinská p.šč. 23/3 k NN firmou ČEZ Distri
buce, a.s. Teplická 874/8, IČ 24729035 v zastoupení společností Elektro Wellmont, Zborovská
146/35, Plzeň, IČ 25221281, DIČ CZ 25221281 zastoupená p. Romanem Prokešem. Jedná se o
zřízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 39/3;462/3;471/7;103/8,9 za jednorázovou
cenu 1900 Kč+ DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
7. Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - komunikace Horní Hradiště
Městu Plasy byla poskytnuta z Programu stabilizace a obnovy venkova PK-Projekty obcí-dotace ve výši 250tis. Kč na akci s názvem „Oprava místní komunikace Horní Hradiště, č. smlouvy
o poskytnutí dotace 34922018.
RM schvaluje přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK-Projekty obcí- dotace
ve výši 250tis. Kč na akci s názvem „Oprava místní komunikace Horní Hradiště, č. smlouvy o
poskytnutí dotace 34922018.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
8. Žádost majitele pozemku par, č. 571 v k.ú. Plasy o úhradu za umístění kanalizační šachty
Město Plasy obdrželo žádost majitele pozemku par. č. 571 v k.ú. Plasy o finanční kompenzaci
za umístění kanalizační šachty na soukromém pozemku.
Rada města rozhodla předat žádost právnímu zástupci města, k předložení návrhu řešení.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

9. Nabídka pozemků od KPÚ PK
Město Plasy obdrželo žádost Státního pozemkového úřadu o zveřejnění nabídky pozemků
v Nebřezinech. Jedná se o pozemek, na který má město vypracovánu studii možného rybníka.
Rada města uložila MěÚ vyžádat si stanovisko Osadního výboru v Nebřezinech
předložení na dalším jednání rady města.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

a jeho

10. Souhlas se stavbou Plasy, PS, Babina. E12. kNN
RM souhlasí se stavbou Plasy, PS, Babina, E12, kNN-vedení NN přes pozemky města v k. ú.
Babina. Bude vydáno kladné stanovisko.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
11. Oznámení o stavu opěrné zdi pod hřbitovem
Rada města projednala oznámení o stavu opěrné zdi pod hřbitovem a žádost o řešení stavu.
Město zahájí jednání o možnostech řešení opravy opěrné zdi pod hřbitovem s dotčenými
orgány.
12. Právo provedení stavby-kanalizační přípojka č.p.51 Zahradní ulice
Rada města schválila uzavření smlouvy o právu provedení stavby kanalizační přípojky k č.p. 51
v ul. Zahradní, Plasy, mezi městem Plasy a p ..
bytem Zahradní 51, Plasy.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
13. Parkovací plocha u č. p. 343 Plasy střelnice
Rada města projednala žádost o úpravu plochy u č.p. 343 - bytový dům na střelnici, Plasy. Rada
města souhlasí s tím, aby si členové SVJ č. p. 343, Plasy-střelnice upravili plochu před domem,
jako odstavnou plochu pro osobní vozy. Náklady na realizaci ponese SVJ č. p. 343.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
14. Žádost ZUŠ Plasy o schválení přijetí grantu
Rada města projednala žádost ředitel ZUŠ Plasy o schválení přijetí grantu ve výši 5 tis. Kč
z grantového programu „Drobotina 2018", vyhlášeného MAS Světovina o.p.s. Grant bude
použit na nákup notových stojanů pro folklórní soubor Střelička - viz příloha.
Rada města schválila přijetí grantu ve výši 5 tis. Kč z grantového programu „Drobotina 2018",
vyhlášeného MAS Světovina o.p.s. určeného pro ZUŠ Plasy na nákup notových stojanů pro
folklórní soubor Střelička.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
15. Žádost ZŠ Plasy o schválení přijetí grantu
Rada města projednala žádost ředitelka ZŠ Plasy o schválení přijetí grantu ve výši 5 tis. Kč
z grantového programu „Drobotina 2018" vyhlášeného MAS Světovina o.p.s. Grant bude
použit na sportovní akci pro žáky 1. stupně ZŠ.
Rada města schválila přijetí grantu ve výši 5 tis. Kč z grantového programu „Drobotina
2018"vyhlášeného MAS Světovina o.p.s. určeného pro ZŠ Plasy na sportovní akci pro žáky 1.
stupně ZŠ.
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

16. Plán oprav 3 TZ infrastruktury (POTZI) na rok 2019
Město Plasy obdrželo k projednání návrh Plánu oprav a technického zhodnocení infrastruktury
(POTZI) na rok 2019 od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Rada města schválila následující postup oprav a technického zhodnocení infrastruktury
(POTZI): v roce 2019 řešit pouze případné havarijní stavy vodohospodářské infrastruktury a
výdaje spojené s obnovou infrastrukturního majetku (opravy, technické zhodnocení...)
zahrnout, po konzultaci se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. do rozpočtu města Plasy na rok
2020.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
17. Žádost o převod finančních prostředků - SDH Horní Hradiště
Rada města projednala žádost SDH Horní Hradiště o převod finančních prostředků
poskytnutých na akci „Letní soustředění oddílu mladých hasičů" z důvodu malého počtu
přihlášených dětí na tábor (virová infekce) na akci „Dětský maškarní karneval". Jedná se o
částku 1.429,-Kč.
Rada města schválila převod finančních prostředků ve výši 1.429,-Kč z akce „Letní soustředění
oddílu mladých hasičů" na akci „Dětský maškarní karneval". Veřejnoprávní smlouva bude
upravena dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
18. Oznámení p. Karla Maříka o odstoupení z funkce člena Školské rady ZŠ Plasy
Rada města vzala na vědomí rezignaci p. Karla Maříka na funkci člena Školské rady ZŠ Plasy.
Rada města jmenovala do funkce člena Školské rady ZŠ Plasy Ing. Iva Kornatovského, a to
s okamžitou platností.
(4 pro, 0 proti, 1 se zdržel - Ing. Ivo Kornatovský)
19. Smlouva o pojištění majetku města Plasy
Rada města schválila uzavření pojistné smlouvy č. 40823874-14 o pojištění majetku města
Plasy mezi městem Plasy a Českou pojišťovnou a.s., s platností a účinností ode dne 1.11. 2018.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
20. Zrušení trvalého pobytu - p
Jmenovaný má trvalý pobyt v Plaších, ul. K letišti 115, byt č. 5, ze kterého se 15.7.2015
odstěhoval. V Plaších nebydlí, nezdržuje se a jeho pobyt se nepodařilo zjistit.
Rada souhlasila se zrušením trvalého pobytu p
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

a na adrese K Letišti 115, Plasy.

21. SDH Žebnice - nákup ochranných a věcných prostředků požární ochrany
Rada města projednala žádost SDH Žebnice o nákup ochranných a věcných prostředků požární
ochrany: 2ks hadice 875 á 2.335,-Kč, 5 ks pracovní stejnokroj II á 1.722,-Kč. Celková hodnota
objednávky 13.280,-Kč.
Rada města schválila žádost SDH Žebnice o nákup ochranných a věcných prostředků požární
ochrany: 2ks hadice B75 á 2.335,-Kč, 5 ks pracovní stejnokroj II á 1.722,-Kč. Celková hodnota

objednávky 13.280,-Kč. Nákup bude proveden u firmy: Jan Benda - požární služby, Terezie
Brzkové 26, Plzeň, IČ: 72288191.
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
22. Pověření Ing. Václav Grosse k zastoupení města Plasy
Rada města schválila pověření Ing. Václava Grosse k jednání ohledně pozemkových úprav Horní Hradiště, jako zástupce města.
(5 pro, 0 proti, Ose zdržel)
23. Závěr
Starosta poděkoval členům rady města a jednání rady města v 18:20hodin ukončil.
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Rada města Plasy
1.řádné zasedání volební období 2018-2022

Usnesení
Rady města Plasy
Číslo usnesení: 1/1/2018
ze dne: 07. 11. 2018
Schválení ověřovatele zápisu, schválení zapisovatele

Rada města Plasy:
I.

s ch v á I i I a
ověřovatele zápisu Bc. Tomáše Koubu a zapisovatele p. Ivanu Horskou.
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