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ZÁPIS
Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 21.11.2018
Přítomní:

Hanzlíček Zdeněk, Komatovský Ivo, Kouba Tomáš, Kovářík Petr, Záhrobský Vladimír

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Komatovský Ivo

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 2. schůze Rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení

Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.
Usnesení: RM schvaluje program jednání, ověřovatel zápisu je Ivo Komatovský, zapisovatel je Ivana
Horská - tajemnice MěU.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 17/2018

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Žádost p. Michala Skopa o přístup k materiálům rady.

Zdůvodnění: P. Michal Škop zaslal radě města žádost jako zastupitel, v souladu se zákonem o obcích a
zákonem o svobodném přístupu k informacím (,,infozákon“) o pravidelné poskytování kompletních
podkladových materiálů (návrh usnesení, důvodové zprávy, přílohy apod.) k jednání Rady.
Žádá o poskytování informací zřízením dálkového přístupu do informačního systému, ve kterém jsou
podkladové materiály shromažďovány.
Usnesení: RM neschválila žádost p.Michala Škopa, aby mu byly pravidelně zasílány podkladové
materiály projednání rady města, a to z důvodu, že jednání rady města je neveřejné a výsledky těchto
jednání jsou po schválení zápisu zveřejněny na webu města. Materiály určené pro zastupitele budou
přístupny v systému Team asisstant.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 18/2018

zdrželo se: 0

Jmenování komise pro vyřazování majetku města a komise likvidační

Zdůvodnění: Finanční odbor
určení vyřazovací a likvidační komise
Návrh:
Složení vyřazovací komise:
Složení likvidační komise:

Ivana Horská, Jindra Sadílková, Ing. Ivo Komatovský
Ing. Ivo Komatovský, Bc. Tomáš Kouba, Ivana Horská

(původní složení bylo: VK - Domabyl, Sadílková, Mařík
LK - Mařík, Prantner, Domabyl)
Usnesení: Rada města s účinností ode dne 20. 11. 2018 schvaluje:
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Složení vyřazovací komise:
Složení likvidační komise:

Ivana Horská, Jindra Sadílková, Ing. Ivo Komatovský
Ing. Ivo Komatovský, Bc. Tomáš Kouba, Ivana Horská

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 19/2018

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise
Náplň činnosti komisí rady města

Zdůvodnění: Rada města schválila náplň práce jednotlivých komisí, jako svých poradních orgánů - viz
příloha.
Usnesení: Rada města schválila náplň práce jednotlivých komisí, jako svých poradních orgánů-viz
příloha.
Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 20-18

proti: 0

zdrželo se: 0

Náplň práce místostarostů

Zdůvodnění: Rada města projednala a schválila náplň práce obou místostarostů-viz příloha.
Usnesení: Rada města projednala a schválila náplň práce obou místostarostů-viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 21/2018

zdrželo se: 0

Návrhy na složení komisí rady města

Zdůvodnění: Členové ZM zaslali své návrhy na obsazení pozic členů komisí rady města.
Usnesení: Rada města schválila složení komisí, jako svých poradních orgánů-viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 22/2018

zdrželo se: 0

3) Osadní výbory, SDH
Osvětlení památky sochy sv. Jána

Zdůvodnění: Předkládá pan místostarosta Bc. Kouba.
OV Nebřeziny projednával stížnost na město Plasy,kvůli osvětlení památky sochy sv.Jána. Světlo je
tak silné,že lidé mají v oknech matrace,aby jim nešlo světlo do domu. Současný stav je ,že světlo
nesvítí, jelikož ho lidé chodí vypínat. Návrh občanů je,že světlo by svítilo pouze na státní svátky.
Usnesení: RM schválila vypnutí osvícení sochy a pověřila Osadní výbor v Nebřezinech k předložení
možnosti návrhu nového technického řešení osvětlení.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 23/2018

zdrželo se: 0

OV Nebřeziny - oprava stávajícího uličního zrcadla

Zdůvodnění: Předkládá pan místostarosta Bc. Kouba. OV Nebřeziny předkládá žádost o instalaci
druhého zrcadla na výjezdu z "femetoveho náměstí ".Současný stav je pro bezpečnost nedostačuj ící, je
instalováno pouze zrcadlo na směr od Obory,z druhé strany, při výjezdu není vidět projíždějící auto a
musí se hodně najíždět, aby bylo vůbec možnost ho vidět.
Vzhledem k tomu,že někteří řidiči absolutně nedodržuj í pravidla silničního provozu a v obci jezdí
třeba i 1OOkm/h,hrozí,že brzy dojde k dopravní nehodě, prosím o projednání a zdělení výsledků.
Usnesení: RM konstatovala, že tento problém byl v minulosti opakovaně řešen bez možnosti realizace
z důvodu nemožnosti technického řešení. RM pověřuje OV Nebřeziny k předložení kompletního
návrhu technického řešení.
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Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 24-18

proti: 0

zdrželo se: 0

Zápis ze schůze OV Lomnická

Zdůvodnění: Předkládá pan místostarosta Bc. Kouba. RM bere na vědomí.
Valná hromada Honebního společenstva Žebnice

Zdůvodnění: Předkládá pan místostarosta Bc. Kouba.Účast na valné hromadě Honebního
společenstva Žebnice, která s uskuteční v neděli 25.11.2018 od 16:00 hod v Žebnici.
Usnesení: RM pověřuje I. místostarostu Bc. Tomáše Koubu účastí na Valné hromadě Honebního
společenstva Žebnice, která s uskuteční v neděli 25.11.2018 od 16:00 hod v Žebnici, jako zástupce
města Plasy.

Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 25-18

proti: 0

zdrželo se: 0

Objednávka SDH.

Zdůvodnění: Předkládá pan místostarosta Bc. Kouba.
Usnesení: RM schvaluje předložený návrh objednávky výstroje pro SDH v hodnotě 9tis. Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 26/2018

zdrželo se: 0

4) Příspěvkové organizace, TS
Schválení odměn pro ředitele PO města

Zdůvodnění: Rada města plní funkci zřizovatele PO, a proto schvaluje odměny pro ředitele svých PO.
Rada města obdržela návrhy na odměny: ředitelka DDM Plasy, ředitel ZUŠ Plasy, ředitelka MŠ
Plasy,, ředitelka Knihovny Plasy a ředitelka ZŠ Plasy, a to v souvislosti s čerpáním rozpočtů PO v
kapitole "mzdy".
Usnesení: Rada města schválila odměny pro ředitele svých PO:
ředitelka DDM Plasy,ředitel ZUŠ Plasy, ředitelka MŠ Plasy, ředitelka Knihovny Plasy, ředitelka ZŠ
Plasy. Odměny jsou evidovány ve složkách PO, které jsou uloženy u tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 27/2018

zdrželo se: 0

MŠ - žádost o změnu rozpočtu 2018

Zdůvodnění: Ředitelka MŠ Plasy žádá radu města o souhlas se změnou rozpočtu MŠ na rok 2018,
která spočívá ve snížení účtu 502 - spotřeba energie o 36 tis. Kč a snížení účtu 558 - DHDM o 80 tis.
Kč a v navýšení účtu 501 - spotřeba materiálu o 28,5 tis Kč, navýšení účtu 518 - ostatní služby o 50
tis. Kč, navýšení účtu 512 - cestovné o 4,5 tis. Kč, navýšení účtu 551 - odpisy o 21 tis. Kč a navýšení
účtu 527 - zákonné sociální náklady o 12 tis. Kč - vliv na celkovou výši nákladů 0,- Kč - viz příloha žádost s vysvětlením - pouze změna mezi nákladovými položkami.
Usnesení: RM schvaluje žádost MŠ Plasy o změnu rozpočtu na rok 2018, která spočívá ve snížení
účtu 502 - spotřeba energie o 36 tis. Kč a snížení účtu 558 - DHDM o 80 tis. Kč a v navýšení účtu
501 - spotřeba materiálu o 28,5 tis Kč, navýšení účtu 518 - ostatní služby o 50 tis. Kč, navýšení účtu
512 - cestovné o 4,5 tis. Kč, navýšení účtu 551 - odpisy o 21 tis. Kč a navýšení účtu 527 - zákonné
sociální náklady o 12 tis. Kč - vliv na celkovou výši nákladů 0,- Kč - viz příloha - žádost s
vysvětlením - pouze změna mezi nákladovými položkami.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 28/2018

zdrželo se: 0

Oznámení o ukončení činnosti ve školské radě
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Zdůvodnění: MěÚ Plasy obdržel oznámení p. Ivany Filipové o jejím ukončení činnosti ve školské
radě ZŠ.
Usnesení: Rada města bere na vědomí ukončení činnosti p. Ivany Filipové ve školské radě ZŠ Plasy.
Návrh na vánoční odměny pro TS Plasy.

Zdůvodnění: Jednatel společnosti Technické služby Města Plasy s.r.o. p. Karel Mařík předložil radě
města návrh na schválení vánočních odměn pro TS Plasy.
Usnesení: Rada města schválila vánoční odměny pro TS Plasy dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 29/2018

zdrželo se: 0

Doplnění informací ohledně ručitelského závazku

Zdůvodnění: Vedoucí TS Plasy p. Calta požádal o doplnění usnesení rady města č. 1569-18, ze dne
26.9.2018, a to dle předloženého návrhu.
Usnesení: Rada města schválila doplnění usnesení rady města č. 1569-18 ze dne 26.9.2018, a to, že
doschvaluje zajištění úvěru ze strany Technických služeb Města Plasy, s.r.o. blankosměnkou a
nemovitostmi včetně pozemků ve vlastnictví Technických služeb Města Plasy, s.r.o.. nemovitosti dle
LV 2127-viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 30/2018

zdrželo se: 0

Žádost ředitelky MS Plasy o souhlas s uzavřením MS v době vánočních prázdnin tj. od 22.12.2018 do
2.1.2019 včetně.

Zdůvodnění: Žádost ředitelky MŠ Plasy o souhlas s uzavřením MŠ v době vánočních prázdnin tj. od
22.12.2018 do 2.1.2019 včetně.
Usnesení: RM schválila žádost ředitelky MŠ Plasy o souhlas s uzavřením MŠ v době vánočních
prázdnin tj. od 22.12.2018 do 2.1.2019 včetně.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 43/2018

zdrželo se: 0

Vyjádření souhlasu s podáním žádosti o dotaci z programu VISK 3

Zdůvodnění: Ředitelka MěK Plasy požádala o souhlas rady města s podáním žádosti o dotaci z
programu VISK 3 na nákup licence na půjčování e-knih a tabletu.
Usnesení: RM souhlasí s podáním žádosti MěK Plasy o dotaci z programu VISK 3 na nákup licence
na půjčování e-knih a tabletu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 44/2018

zdrželo se: 0

5) Dotace
Vodovod Žebnice - informace

Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo další vyjádření k výstavbě vodovodu v obci Žebnice. Na naši
žádost zaslala vyjádření Krajská hygienická stanice. Předjednáním MěÚ obdržel stanovisko
Kralovické zemědělské a.s.
Usnesení: RM doporučuje ZM projekt pozastavit do vyřešení souvisejících technických, provozních a
technických podmínek a nálezu nového zdroje pitné vody.
Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 31-18

proti: 0

zdrželo se: 0
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6) Finanční odbor
ZUS - žádost o změnu rozpočtu

Zdůvodnění: Ředitel Základní umělecké školy Plasy (ZUŠ) žádá radu města o souhlas se změnou
rozpočtu ZUS na rok 2018, která spočívá ve snížení účtu 525 - jiné sociální pojištění o 700,- Kč a
zvýšení účtu 551 - odpisy DM o 700,- Kč z důvodu navýšení odpisů z TZ budovy. Vliv změn na
celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč - pouze změna mezi nákladovými položkami (viz příloha žádost vč. zdůvodnění). Ředitel ZUS zároveň oznamuje navýšení účtu 649 - ostatní výnosy z činnosti
oproti účtu 502 - spotřeba energie - oboje shodně o 30 tis. Kč - z důvodu zvýšených nákladů na
elektřinu na pobočce Manětín.
Usnesení: RM schvaluje změnu rozpočtu ZUŠ na rok 2018, která spočívá ve snížení účtu 525 - jiné
sociální pojištění o 700,- Kč a zvýšení účtu 551 - odpisy DM o 700,- Kč z důvodu navýšení odpisů z
TZ budovy. Vliv změn na celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč - pouze změna mezi nákladovými
položkami (viz příloha - žádost vč. zdůvodnění). RM zároveň bere na vědomí oznámení ZUŠ o
navýšení účtu 649 - ostatní výnosy z činnosti oproti účtu 502 - spotřeba energie - oboje shodně o 30
tis. Kč - z důvodu zvýšených nákladů na elektřinu na pobočce Manětín.

Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 32-18

proti: 0

zdrželo se: 0

DDM Kopretina - žádost o změnu rozpočtu

Zdůvodnění: Ředitelka DDM Kopretina Plasy žádá radu města o souhlas se změnou rozpočtu DDM
Kopretina na rok 2018, která spočívá ve snížení účtu 502 - spotřeba energie o 37 tis. Kč a navýšení
účtu 521 - mzdové náklady o 13 tis. Kč a navýšení účtu 558 - DHDM o 24 tis. Kč. Důvodem je
potřeba zakoupení nového vysavače a notebooku do kroužku počítačů a pokrytí mezd na DPP
externích pracovníků. Vliv na celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč - pouze změna mezi
nákladovými položkami - viz příloha - Žádost DDM s vysvětlením.
Usnesení: RM schvaluje změnu rozpočtu DDM Kopretina na rok 2018, která spočívá ve snížení účtu
502 - spotřeba energie o 37 tis. Kč a navýšení účtu 521 - mzdové náklady o 13 tis. Kč a navýšení účtu
558 - DHDM o 24 tis. Kč. Důvodem je potřeba zakoupení nového vysavače a notebooku do kroužku
počítačů a pokrytí mezd na DPP externích pracovníků. Vliv na celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,Kč - pouze změna mezi nákladovými položkami - viz příloha - Žádost DDM s vysvětlením.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 33/2018

zdrželo se: 0

Kontroly ubytovatelů v roce 2018

Zdůvodnění: Finanční odbor informuje radu města, že v roce 2018 byly provedeny kontroly u 7
ubytovatelů v Plaších. Bylo kontrolováno dodržování zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ohledně
dodržování zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění, o místních poplatcích a vyhlášky Města Plasy č.
5/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity a č. 2/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
U kontrolovaných nebyly zjištěny žádné významné nedostatky, pouze u 2 subjektů bylo doporučeno
vedení evidenční (ubytovací) knihy se všemi požadovanými náležitostmi dle zákona č. 565/1990 Sb.
v platném znění.
Úprava poplatku za užívání a údržbu hrobového místa

Zdůvodnění: Dle směrnice č. 14/2017 navrhuje MěÚ změnu poplatku za užívání a údržbu hrobového
místa, a to:
od 1. 1.2019. Materiál je přeložen na další jednání RM z důvodu konečného stanoviska právního
zástupce města.
Navýšení ceny nájemného za užívání bytu-Dankovi

Zdůvodnění: Město investovalo do předmětného bytu investice ve výši cca 80 tis.Kč na jeho
zhodnocení. Jedná se o byt 3+1 v Plaších, nájemce p. Petr Danka. Navrhujeme z důvodu návratnosti
předmětné investice zvýšení ceny nájemného, a to s účinností ode dne 1. 1.2019.
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4 roky návratnost navýšení stávajícího nájemného ve výši 3.630,-Kč na 5.297,-Kč nebo 3 roky
návratnost - nové nájemné 5.853,-Kč nebo 2 roky návratnost - nové nájemné 6.964,-Kč/měsíc.
Usnesení: Rada města schválila změnu výše nájemného u bytu 3+1 v Plaších, nájemce p. Petr Danka,
a to s účinností ode dne 1. 1. 2019 - nové nájemné 5.853,-Kč/měsíc.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 34/2018

zdrželo se: 0

OZV o poplatku za odpady

Zdůvodnění: Město Plasy má povinnost vydat rozpis poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu na další kalendářní rok. MěU předkládá návrh na schválení OZV o poplatku na rok 2019.
Usnesení: Rada města bere předložený návrh na vědomí.
Změna úhrady poplatků za správu systému GDPR

Zdůvodnění: Město Plasy má uzavřenu smlouvu se společností Galileo Corporation s.r.o. pro svoji
činnost v rámci GDPR a pro své příspěvkové organizace. Pojednání se zástupci společnosti a dalším
subjektem, který nabídl novou cenu za činnost GDPR MěU doporučuje uzavřít dodatek ke smlouvě se
společností Galileo Corporation s.r.o. Cena původní: pro město 15tis. Kč - cena nová 8tis.Kč obojí
včetně DPH, cena pro PO v rozpětí od 2.690,-Kč - 3.950,-Kč - nově 1800,-Kč - 2.800,-Kč bez DPH.
Nová cena by v případě schválení dodatku radou platila od 1.1.2019. U jiných dodavatelů služeb by se
musela dodržet 6 měsíční výpovědní lhůta.
Usnesení: Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb GDPR se
společností Galileo Corporation s.r.o. s účinností ode dne 1.1. 2019 za ceny: město Plasy - 8tis.Kč
včetně DPH, cena pro PO v rozpětí od 1800,-Kč - 2.800,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 35/2018

zdrželo se: 0

Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu prostor sloužících k podnikání - dodatek č. 1

Zdůvodnění: SoSB je předložena z důvodu změny u opčního práva a navýšení předpokládané ceny
nájemného oproti předchozí uzavřené smlouvě. SoSB je přílohou podkladu.
Usnesení: Rada města uzavření SoSB o nájmu prostor sloužících k podnikání - Lékárna Pilulka, nový
LD projedná na příštím zasedám.
Dodatek ě. 16 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství

Zdůvodnění: Město Plasy má uzavřenu smlouvu se společností Marius Pedersen a.s. na zajištění
komplexního odpadového hospodářství, pro rok 2019 předkládáme návrh na uzavření dodatku ě. 16 k
této smlouvě.
Usnesení: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 16 mezi městem Plasy a společností Marius
Pedersen a.s. na zajištění komplexního odpadového hospodářství pro rok 2019 .
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 36/2018

zdrželo se: 0

MěK - žádost o změnu rozpočtu

Zdůvodnění: Ředitelka MěK v Plaších žádá radu města o souhlas se změnou rozpočtu MěK na rok
2018, která spočívá ve snížení účtu 502 - spotřeba energie o 120,6 tis. Kč a ve zvýšení účtu 501 spotřeba materiálu o 50,3 tis Kč, zvýšení účtu 518 - ostatní služby o 40 tis. Kč a zvýšení účt. sk. 52x osobní náklady o 30,3 tis. Kč - vliv na celkovou výši nákladů 0,- Kč - viz příloha - žádost s
vysvětlením.

Usnesení: RM schvaluje žádost Měk v Plaších o změnu rozpočtu na rok 2018, která spočívá ve snížení
účtu 502 - spotřeba energie o 120,6 tis. Kč a ve zvýšení účtu 501 - spotřeba materiálu o 50,3 tis Kč,
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zvýšení účtu 518 - ostatní služby o 40 tis. Kč a zvýšení účt. sk. 52x - osobní náklady o 30,3 tis. Kč vliv na celkovou výši nákladů 0,- Kč - viz příloha - žádost s vysvětlením.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 37/2018

zdrželo se: 0

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

Zdůvodnění: Exekutorský úřad Plzeň - sever, JUDr. Flajšhansová, předložila městu Plasy návrh na
zastavení exekuce pro nemajetnost proti povinnému J.S., který dluží městu Plasy 2,1 tis. Kč (místní
poplatek "za popelnice" za roky 2014-16) - viz pířloha. Finanční odbor doporučuje zastavení exekuce.
Usnesení: RM schvaluje zastavení exekuce pro nemajetnost proti povinnému J.S. - viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 38/2018

zdrželo se: 0

Návrh rozpočtového opatření RO č. 11-2018

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č.
11-2018 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2018 spočívající v zapojení
účelově přijatých finančních prostředků z jiných rozpočtů a ve změnách záměrů obce. Dopad
rozpočtového opatření RO č. 11-2018 na schválený rozpočet: změna příjmů: +481,061 tis. Kč, změna
výdajů: +481,061 tis. Kč, financování: 0,00 tis. Kč - viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření RO č. 11-2018 - viz příloha. Jedná se o změny
schváleného rozpočtu na rok 2018 spočívající v zapojení účelově přijatých finančních prostředků z
jiných rozpočtů a ve změnách záměrů obce. Dopad rozpočtového opatření RO č. 11-2018 na
schválený rozpočet: změna příjmů: +481,061 tis. Kč, změna výdajů: +481,061 tis. Kč, financování:
0. 00.tis. Kč.
Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 39-18

proti: 0

zdrželo se: 0

Vyhlášení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018, jmenování Inventarizační komise pro rok
2018

Zdůvodnění: Vyhlášení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018
Finanční odbor žádá radu města o vyhlášení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 v
souladu se Směrnicí č. 13 - Inventarizace majetku a závazků.
Finanční odbor předkládá radě města - v souladu se Směrnicí č. 13 Inventarizace majetku a závazků návrh na jmenování členů inventarizačních komisí za účelem provedení inventarizace za rok 2018 viz příloha.
Usnesení: Rada města schvaluje:
1. Vyhlášení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 v souladu se Směrnicí č. 13 —
Inventarizace majetku a závazků.
2. Jmenuje členy inventarizačních komisí za účelem provedení inventarizace za rok 2018 - viz
příloha.
Hlasování: pro: 4
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 40/2018

zdrželo se: 1 Kovářík Petr

7) Pozemkové záležitosti, budovy
Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Zatec

Zdůvodnění: Předložen návrh realizační firmy STRABAG Rail a.s. na plochy dočasného záboru pro
zařízení staveniště a montážní plochy, způsob úpravy těchto ploch, finanční kompenzaci a termíny
provádění stavby.
Usnesení: RM rozhodla o vyvolání dalšího jednání s firmou STRABAG Rail a.s. ke konečnému
rozhodnutí dopravy materiálu na stavbu.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 41/2018

zdrželo se: 0

Právo provedení stavby - plyn. a kanal. přípojky pro č.p.284 Plasy

Zdůvodnění: Předložena smlouva o právu provedení stavby plynové a kanalizační přípojky pro RD
č.p.284 ul. Výhledy mezi městem Plasy a manželi Hubkovými.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby plynové a kanalizační přípojky
pro RD č.p.284 ul.Výhledy mezi městem Plasy a manželi Hubkovými.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 42/2018

zdrželo se: 0

Právo provedení stavby - Přípojky k RD na p.p.č.: 55/1

Zdůvodnění: Na základě žádosti manželů Berherových o právo uložení kanalizační a vodovodní
přípojky k RD v ulici Potoční na p.p.č.: 55/1 v k.ů. Plasy, předložena smlouva o právu provedení
stavby mezi městem a žadateli.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby kanalizační a vodovodní
přípojky pro RD na p.p.č.: 55/1 v k.ů. Plasy mezi městem Plasy a manželi Berherovými.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 46/2018

zdrželo se: 0

Vytýčení polní cesty na p.p.č.: 621 v k.ú. Nebřeziny

Zdůvodnění: Předložena žádost majitelů pozemků o vytýčení polní cesty v k.ú. Nebřeziny pro
zajištění obhospodařování pozemků v lokalitě.
Usnesení: RM schvaluje vymezení prostoru pro cestu podél řeky, aby nedocházelo k rozdělení
pozemků, které v současnosti obhospodařuje jeden nájemce. A pověřuje k jednání starostu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 45/2018

zdrželo se: 0
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