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ZÁPIS
Z 5. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 19.12.2018
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 5. 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 Tomáš Kouba, zapisovatel je Ivana Horská tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 76/2018

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

1) Osadní výbory. SDH
Zápis z veřejné schůze OV Nebřeziny

2) Příspěvkové organizace. TS
ZUŠ - žádost o změnu rozpočtu 2018
Zdůvodnění: Ředitel Základní umělecké školy Plasy (ZUŠ) žádá radu města o souhlas se změnou rozpočtu ZUŠ
na rok 2018, která spočívá ve snížení účtu 558 - DHDM o 1.700,- Kč, snížení účtu 549 - ostatní náklady z
činnosti o 8.300,- Kč, zvýšení účtu 527 - zákonné sociální náklady o 2.700,- Kč a zvýšení účtu 518 - ostatní
služby o 7.300,- Kč; důvodem je zajištění stravování zaměstnanců, služeb a služeb zpracování dat. Vliv změn na
celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč —pouze změna mezi nákladovými položkami (viz příloha - žádost vč.
zdůvodnění).
Usnesení: RM schvaluje změnu rozpočtu ZUŠ na rok 2018, která spočívá ve snížení účtu 558 - DHDM o 1.700,Kč, snížení účtu 549 - ostatní náklady z činnosti o 8.300,- Kč, zvýšení účtu 527 - zákonné sociální náklady o
2.700,- Kč a zvýšení účtu 518 - ostatní služby o 7.300,- Kč; důvodem je zajištění stravování zaměstnanců, služeb
a služeb zpracování dat. Vliv změn na celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč - pouze změna mezi nákladovými
položkami (viz příloha - žádost vč. zdůvodnění).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 77-2018

zdrželo se: 0

3) Investice
Odpisový plán ZŠ na rok 2019
Zdůvodnění: Základní škola Plasy předkládá radě města ke schválení odpisový plán ZŠ na rok 2019 - viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje odpisový plán Základní školy Plasy na rok 2019.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 78-2018

zdrželo se: 0

4) Finanční odbor
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ZŠ Plasy - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Zdůvodnění: Základní škola Plasy (dále také ZŠ) předkládá radě města k projednání a ke schválení návrh
rozpočtu ZŠ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2020-21 (viz příloha: ZŠ - rozpočet
2019 a SVR 2020-21).
Současně s tím předkládá i detailní podobu rozpočtu ZŠ na rok 2019 (viz příloha: ZŠ Plasy - ROZPOČET 2019)
zpracovanou v souladu s Pravidly hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Plasy
(dále „Pravidla" - schválila RM dne 12.10.2016, usn. č. 720-16). Součástí tohoto detailního rozpočtuje m.j. i plán
oprav a investic. Z detailního rozpočtu vyplývá i požadavek ZŠ na poskytnutí neinvestičního příspěvku
zřizovatele pro rok 2019 ve výši 2.300 tis. Kč - příspěvek na provoz, který je součástí návrhu rozpočtu města
Plasy na rok 2019 a který schválilo prosincové zastupitelstvo města.
Usnesení: RM schvaluje rozpočet ZŠ na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky 2020-21.
Dále schvaluje - v souladu s Pravidly - i detailní podobu rozpočtu ZŠ na rok 2019, jehož součástí je m.j. plán
oprav a investic.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 79-2018

zdrželo se: 0

MŠ Plasy - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Zdůvodnění: Mateřská škola Plasy (dále také MŠ) předkládá radě města k projednání a ke schválení návrh
rozpočtu MŠ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2020-21 (viz příloha: MŠ rozpočet 2019 a SVR 2020-21).
Současně s tím předkládá i detailní podobu rozpočtu MŠ na rok 2019 (viz příloha: MŠ Plasy - ROZPOČET 2019)
zpracovanou v souladu s Pravidly hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Plasy
(dále „Pravidla" - schválila RM dne 12.10.2016, usn. č. 720-16). Součástí tohoto detailního rozpočtuje m.j. i plán
oprav a investic. Z detailního rozpočtu vyplývá i požadavek MŠ na poskytnutí neinvestičního příspěvku
zřizovatele pro rok 2019 ve výši 1.000 tis. Kč - příspěvek na provoz, který je součástí návrhu rozpočtu města
Plasy na rok 2019 a který schválilo prosincové zastupitelstvo města.
Usnesení: RM schvaluje rozpočet MŠ na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2020-21.
Dále schvaluje - v souladu s Pravidly - i detailní podobu rozpočtu MŠ na rok 2019, jehož součástí je m.j. plán
oprav a investic.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 80-2018

zdrželo se: 0

Odpisový plán MŠ na rok 2019
Zdůvodnění: Mateřská škola Plasy předkládá radě města ke schválení odpisový plán MŠ na rok 2019 - viz
příloha.
Usnesení: RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Plasy na rok 2019 (viz příloha).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 81-2018

zdrželo se: 0

Odpisový plán ZUŠ na rok 2019
Zdůvodnění: Základní umělecká škola Plasy předkládá radě města ke schválení odpisový plán ZUŠ na rok 2019 viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje odpisový plán Základní umělecké školy Plasy na rok 2019 (viz příloha).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 82-2018

zdrželo se: 0

ZUŠ Plasy - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Zdůvodnění: Základní umělecká škola Plasy (dále také ZUŠ) předkládá radě města k projednání a ke schválení
návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZUŠ na roky 2020-21 (viz příloha:
ZUŠ - rozpočet 2019 a SVR 2020-21).
Současně s tím předkládá i detailní podobu rozpočtu ZUŠ na rok 2019 (viz příloha: ZUŠ Plasy - ROZPOČET
2019) zpracovanou v souladu s Pravidly hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město
Plasy (dále „Pravidla" - schválila RM dne 12.10.2016, usn. č. 720-16). Součástí tohoto detailního rozpočtuje m.j.
i plán oprav a investic. Z detailního rozpočtu vyplývá i požadavek ZUŠ na poskytnutí neinvestičního příspěvku
zřizovatele pro rok 2019 ve výši 100 tis. Kč - příspěvek na provoz, který je součásti návrhu rozpočtu města Plasy
na rok 2019 a který schválilo prosincové zastupitelstvo města.
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Usnesení: RM schvaluje rozpočet ZUŠ na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZUŠ na roky 2020-21.
Dále schvaluje - v souladu s Pravidly - i detailní podobu rozpočtu ZUŠ na rok 2019, jehož součástí je m.j. plán
oprav a investic.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 83-2018

zdrželo se: 0

Odpisový plán MěK na rok 2019
Zdůvodnění: Městská knihovna v Plaších předkládá radě města ke schválení odpisový plán MěK na rok 2019 viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje odpisový plán Městské knihovny v Plaších na rok 2019 (viz příloha).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 84-2018

zdrželo se: 0

MěK v Plaších - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Zdůvodnění: Městská knihovna v Plaších (dále také MěK) předkládá radě města k projednání a ke schválení
návrh rozpočtu MěK na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MěK na roky 2020-21 (viz příloha:
MěK - rozpočet 2019 a SVR 2020-21).
Současně s tím předkládá i detailní podobu rozpočtu MěK na rok 2019 (viz příloha: MěK Plasy - ROZPOČET
2019) zpracovanou v souladu s Pravidly hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město
Plasy (dále „Pravidla11- schválila RM dne 12.10.2016, usn. č. 720-16). Součástí tohoto detailního rozpočtuje m.j.
i plán oprav a investic. Z detailního rozpočtu vyplývá i požadavek MěK na poskytnutí neinvestičního příspěvku
zřizovatele pro rok 2019 ve výši 2.680 tis. Kč - příspěvek na provoz, který je součástí návrhu rozpočtu města
Plasy na rok 2019 a který schválilo prosincové zastupitelstvo města.
Usnesení: RM schvaluje rozpočet MěK na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MěK na roky 2020-21.
Dále schvaluje - v souladu s Pravidly - i detailní podobu rozpočtu MěK na rok 2019, jehož součástí je m.j. plán
oprav a investic.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 85-2018

zdrželo se: 0

DDM Kopretina Plasy - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Zdůvodnění: Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy (dále také DDM Kopretina) předkládá radě města k projednání
a ke schválení návrh rozpočtu DDM Kopretina na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DDM
Kopretina na roky 2020-21 (viz příloha: DDM - rozpočet 2019 a SVR 2020-21).
Současně s tím předkládá i detailní podobu rozpočtu DDM Kopretina na rok 2019 (viz příloha: DDM Kopretina
Plasy - ROZPOČET 2019) zpracovanou v souladu s Pravidly hospodaření příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je město Plasy (dále „Pravidla11 - schválila RM dne 12.10.2016, usn. č. 720-16). Součástí tohoto
detailního rozpočtuje m.j. i plán oprav a investic. Z detailního rozpočtu vyplývá i požadavek DDM Kopretina na
poskytnutí neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2019 ve výši 500 tis. Kč - příspěvek na provoz, který je
součástí návrhu rozpočtu města Plasy na rok 2019 a který schválilo prosincové zastupitelstvo města.

Usnesení: RM schvaluje rozpočet DDM Kopretina na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu DDM Kopretina
na roky 2020-21.
Dále schvaluje - v souladu s Pravidly - i detailní podobu rozpočtu DDM Kopretina na rok 2019, jehož součástí je
m.j. plán oprav a investic.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 86-2018

zdrželo se: 0

Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 115
Zdůvodnění: I. Palmová předložila návrh na prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou (3 měsíce) a to od
1.1.2019 do 31.3.2019 panu Martinu Černému, K Letišti 115, Plasy.
Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou (3 měsíce) a to od 1.1.2019 do 31.3.2019
panu Martinu Černému, K Letišti 115, Plasy.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 87-2018

zdrželo se: 0

Prodloužení nájemních smluv
Zdůvodnění: I Palmová předložila návrh na prodloužení nájemních smluv takto:
Václav Plaček, Plasy 350 - na 1 rok (od 1.1.2019 - 31.12.2019)
Ludmila Klaubová, Plasy 490 - na 1 rok (od 1.1.2019 - 31.12.2019)
Iveta Dlouhá, Plasy 490 - na 1 rok (od 1.1.2019 - 31.12.2019)
Ivana Čapková, Plasy 490 - na 1 rok (od 1.1.2019 - 31.12.2019)
Josef Ziegler, Plasy 115 - na 3 měsíce (od 1.1.2019-31.3.2019)
Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy - Václav Plaček, Plasy 350 - na 1 rok (od 1.1.2019 31.12.2019)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č.88-2018

zdrželo se:0

Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy - Ludmila Klaubová, Plasy 490 - na 1 rok (od 1.1.2019 31.12.2019)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 89-2018

zdrželo se:0

Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy - Iveta Dlouhá, Plasy 490 - na 1 rok (od 1.1.2019 31.12.2019)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č.90-2018

zdrželo se:0

Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy - Ivana Čapková, Plasy 490 - na 1 rok (od 1.1.2019 31.12.2019)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č.91-2018

zdrželo se:0

Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy - Josef Ziegler, Plasy 115 - na 3 měsíce (od 1.1.2019 31.3.2019)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 92-2018

zdrželo se: 0

Řád veřejného pohřebiště
Zdůvodnění: Řád veřejného pohřebiště byl schválen OZV, kterou zastupitelstvo schválilo, a to z důvodu, že tento
dokument se formou OZV neschvaluje. Dle směrnice 14/2017 je úřad povinen v případě navýšení nákladů na
provoz a údržbu hřbitova předložit radě města k projednání případné navýšení ceny za pronájem hrobového místa.
Další zdůvodnění - viz důvodová zpráva
Usnesení: RM schvaluje s účinností ode dne 1. 1. 2019 „Řád veřejného pohřebiště města Plasy“.RM s účinností
ode dne 1.1. 2019 schvaluje „Smlouvu o nájmu hrobového místa“ a cenu za pronájem hrobového místa, ve výši
15,-Kč + 40,-Kč. Celkem tedy 55,-Kč. .RM souhlasí se zveřejněním „Výzvy“ pro nájemce nepoužívaných a
neudržovaných hrobových míst.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 93-2018

zdrželo se: 0

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města
Zdůvodnění: Místostarosta města Ing. Ivo Komatovský předkládá návrh na doplnění-upřesnění "Pravidel pro
poskytování individuálních dotací z rozpočtu města". Tento dokument schvalovalo zastupitelstvo, proto i jeho
změnu musí schválit zastupitelstvo.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení návrh na doplnění - upřesnění
individuálních dotací z rozpočtu města".
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 94-2018

"Pravidel pro poskytování

zdrželo se: 0
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Program byty
Zdůvodnění: Ing. Jan Hrubý, Prokopova 15,Plzeň předložil dohodu o aktualizaci programu bytová agenda dle
licenční smlouvy B4/94. Cena aktualizace je 300 Kč/měs bez DPH. Smlouvaje platná od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Usnesení: RM schvaluje uzavření dohody s Ing. Janem Hrubým, Prokopova 15, Plzeň o aktualizaci programu
bytová agenda dle licenční smlouvy B4/94. Cena aktualizace je 300 Kč/měs bez DPH. Smlouva je platná od
1.1.2019 do 31.12.2019.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 95-2018

zdrželo se: 0

Návrh rozpočtového opatření RO č. 14-2018
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č. 14-2018 - viz
příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2018 spočívající v zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů a ve změnách záměrů obce. Dopad rozpočtového opatření RO č. 14-2018
na schválený rozpočet: změna příjmů: +208,512 tis. Kč, změna výdajů: +2,5 tis. Kč, financování: -206,312 tis. Kč
- viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření RO č. 14-2018 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu
na rok 2018 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a ve změnách
záměrů obce. Dopad rozpočtového opatření RO č. 14-2018 na schválený rozpočet: změna příjmů: +208,512 tis.
Kč, změna výdajů: +2,5 tis. Kč, financování: -206,312 tis. Kč - viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 96-2018

zdrželo se: 0

MěK - žádost o změnu rozpočtu 2018
Zdůvodnění: Ředitelka Městské knihovny v Plaších (MěK) žádá radu města o souhlas se změnou rozpočtu MěK
na rok 2018, která spočívá v přesunech mezi jednotlivými nákladovými položkami - viz příloha - detailní popis
změny. Tato změna nemá vliv na výsledek hospodaření MěK (pouze změna jednotlivých nákladových položek).
Usnesení: RM schvaluje změnu rozpočtu MěK na rok 2018, která spočívá v přesunech mezi jednotlivými
nákladovými položkami - viz příloha - detailní popis změny. Tato změna nemá vliv na výsledek hospodaření MěK
(pouze změna jednotlivých nákladových položek).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 97-2018

zdrželo se: 0

MŠ - oznámení o změně rozpočtu 2018
Zdůvodnění: Ředitelka Mateřské školy Plasy (MŠ) oznamuje radě města změnu rozpočtu MŠ na rok 2018, která
spočívá ve zvýšení účtu 602 - výnosy ze školného o 44,4 tis. Kč a oproti tomu zvýšení účtu 501 - spotřeba
materiálu o 39 tis. Kč, zvýšení účtu 511 - opravy o 3,1 tis. Kč, zvýšení účtu 512 - cestovné o 1 tis. Kč a zvýšení
účtu 527 - zákonné sociální náklady o 1,3 tis.Kč - viz oznámení MŠ. Vliv na rozpočet MŠ 2018 - navýšení
výnosů i nákladů o stejnou částku, tj. bez vlivu na plánovaný výsledek hospodaření.
Usnesení: RM schvaluje změnu rozpočtu MŠ, která spočívá ve zvýšení účtu 602 - výnosy ze školného o 44,4 tis.
Kč a oproti tomu zvýšení účtu 501 - spotřeba materiálu o 39 tis. Kč, zvýšení účtu 511 - opravy o 3,1 tis. Kč,
zvýšení účtu 512 - cestovné o 1 tis. Kč a zvýšení účtu 527 - zákonné sociální náklady o 1,3 tis.Kč - viz oznámení
MŠ. Vliv na rozpočet MŠ 2018 - navýšení výnosů i nákladů o stejnou částku, tj. bez vlivu na plánovaný výsledek
hospodaření.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 98-2018

zdrželo se: 0

5) Rozvoj města
Výběrová komise na vyhodnocení Veřejné zakázky na stavební práce: "Lékařský dům-přestavba objektu č.p. 403 v
Plaších.
Zdůvodnění: Bylo vypsáno VŘ na Veřejnou zakázku na stavební práce - Lékařský dům - přestavba objektu č.p.
403 v Plaších.
Usnesení: RM jmenuje výběrovou komisi pro vyhodnocení VŘ na Veřejnou zakázku na stavební práce: "Lékařský
dům - přestavba objektu č.p. 403 v Plaších", ve složení: Mgr. Eva Pořádková, Ing. Jiří Kovářík, p. Petr Kovářík,
Bc. Tomáš Kouba, za PK, odbor majetku a investic p. Dohnal. Náhradníci: Ing. Ivo Komatovský, Ing. Jiří
Prantner.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 99-2018

zdrželo se: 0

6 Pozemkové záležitosti, budovy
Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uzavřené v roce 2012 mezi Českými dráhy, a.s.Českou telekomunik. infrastruk. a.s, a Městem Plasy jedná se o přeložku sdělovacích kabelů 02 Telefónica - Plasy- Průtah 1/27. Z důvodu odkoupení části pozemku
p.č. 255/1 do vlastnictví města Plasy zaniká právo v uložení VB na pozemek Českých drah. Na základě dohody
bude vrácena městu Plasy částka ve výši 10 000 Kč.
Usnesení: RM schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené v
roce 2012 mezi Českými dráhy, a.s.Českou telekomunik. infrastruk. a.s, a Městem Plasy - jedná se o přeložku
sdělovacích kabelů 02 Telefónica - Plasy- Průtah 1/27. Z důvodu odkoupení části pozemku p.č. 255/1 do
vlastnictví města Plasy zaniká právo v uložení VB na pozemek Českých drah. Na základě dohody bude vrácena
městu Plasy částka ve výši 10 000 Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 100-2018

zdrželo se: 0

Směna pozemků 446/26 s 446/11 k.ú. Plasy
Zdůvodnění: Předložena žádost majetkové vyrovnání (směna či nákup a prodej) částí pozemků 446/26 v
soukromém vlastnictví na kterém je obecní cesta a 446/11 - stráň.
Usnesení: RM souhlasí s nákupem a prodejem částí pozemků 446/26 v soukromém vlastnictví na kterém je
obecní cesta a 446/11 - stráň. Náklady související s procesem ponese město Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 101-2018

zdrželo se: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě 824/2011
Zdůvodnění: MěU obdržel návrh Hvozdecké zemědělské a.s. o uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě.
Dodatkem se mění cena za nájemné (pacht) pozemků.
Usnesení: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu (pachtu) pozemků č. 824/2011, a to s
účinností ode dne 1. 1. 2019.
? Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 102-2018

zdrželo se: 0

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Zdůvodnění: Město Plasy podalo Státnímu oblastnímu archivu v Plzni žádost o ukončení nájemního vztahu k
nebytovým prostorám, které užívá stavební úřad, a to ke dni 31. 1. 2019.
Usnesení: RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor. Smlouva č.j. SOAP/0020437/2018 ze dne 1. 3. 2018. Smlouva bude ukončena ke dni 31. 1.2018.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 103-2018

zdrželo se: 0

7) Diskuze
Platové výměry ředitelů PO
Zdůvodnění: V souvislosti s Nařízením vlády č. 263/2018 Sb. v pl. zn. předkládá tajemnice Měú radě města návrh
na úpravu platových výměrů ředitelů PO, jejichž zřizovatelem je město Pisy.
Usnesení: RM schvaluje úpravu platových výměrů ředitelů PO, jejichž zřizovatelem je město Plasy, a to od 1. 1.
2019, ve smyslu NV č. 263/2018 Sb. v pl.zn.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 104-2018

zdrželo se: 0
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V Plaších, dne
Ověřovatel:

Kouba Tomáš

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města: Zdeněk Hanzlíček
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