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ZÁPIS
Z 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 29.05.2019
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Záhrobský Vladimír

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 17. 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 Vladimír Záhrobský, zapisovatel je Ivana Horská tajemnice MěÚ.
Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 306/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení č. 211 a 215 (BOZP) probíhá, 246 trvá (dlouhodobé), 261, 268, 287 - splněno, 276 (SDH Žebnice) trvá, 290, 293 a 299 - probíhá. Ostatní usnesení jsou
splněna.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Nabídka vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA na prezentaci města v příloze Deníku CESTY MĚSTY.
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo nabídku vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA na prezentaci města v příloze
Deníku CESTY MĚSTY. Město Plasy nabídku z důvodu vysoké finanční náročnosti nevyužije.
RM bere nabidku na vědomí,
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvu o podmínkách sdílení dat
Zdůvodnění: Společnost Asseco Solutions, a.s. předložila v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019Sb., o osobních
údajích v pl.zn. a v souvislosti s dodržením nařízení GDPR návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvu o
podmínkách sdílení dat. Návrh smluv byl projednán s pověřencem GDPR a právničkou města.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvu o podmínkách sdílení dat mezi
městem Plasy a společností Asseco Solutions, a.s.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 307/2019

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise
Zápis zjednání KŽP + řešení návrhů komise
Zdůvodnění: Předložen zápis zjednání komise životního prostředí včetně řešení jednotlivých doporučení komise.
Komise doporučuje řešit stav zeleně ve stráni pod chodníkem - pare. 39/3 v k.ú. Plasy a řešit svah pod cestou jako celek.
RM bere zápis a informace na vědomí a doporučuje zajistit návrh úpravy svahu odbornou firmou nebo osobou (např.
Prostrom, p. Koča).

3) Osadní vvhory. SDH
Žádost o pronájem hostince v obci Babina.
Zdůvodnění: Paní*ffij£žpožádala o pronájem hostince v obci Babina k soukromé oslavě, na den 06. 07. 2019.
Usnesení: RM schvaluje pronájem hostince v obci Babina paní
(nájemné + energie).

na den 06. 07. 2019, za cenu 500,-Kč
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zodpovídá: p. Čechová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 308/2019

zdrželo se: 0

4) Příspěvkové organizace. TS
Žádost MS o schválení prodloužení provozu školy od 01. 09. 2019.
Zdůvodnění: MěÚ obdržel žádost ředitelky MŠ Plasy o schválení prodloužení provozu MŠ Plasy od 01. 09. 2019, a to na
základě požadavku rodičů nově zapsaných dětí. provozní doba školy by byla stanovena od 6:00 hodin do 16:30 hodin,
prodloužení provozuje možné financovat ze státních finančních prostředků, na základě nového způsobu financování
regionálního školství.
Usnesení: RM souhlasí s prodloužením provozu MŠ Plasy dle žádosti s podmínkou, že financování bude plně zajištěno
ze státních finančních prostředků,
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 309/2019

zdrželo se: 0

Žádost DDM Kopretina o souhlas s navýšením poplatků na školní rok 2019 - 2020
Zdůvodnění: MěÚ obdržel žádost ředitelky DDM Kopretina o souhlas s navýšením poplatků na školní rok 2019 - 2020
pro jednotlivé zájmové kroužky. Současné poplatky jsou v platnosti od roku 2013 a jsou již neadekvátní k současným
cenám nákladů na jednotlivé činnosti.
Usnesení: RM souhlasí s úpravou poplatků dle návrhu předloženého ředitelkou DDM Kopretina,
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 310/2019

zdrželo se: 0

Výroční zpráva Městské knihovny Plasy za rok 2018.
Zdůvodnění: Ředitelka MK Plasy předložila výroční zprávu městské knihovny Plasy za rok 2018. Zpráva je uložena v
dokumentaci PO u tajemnice MěÚ Plasy.
RM bere výroční zprávu na vědomí.

51 Dotace
Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Plasy
Zdůvodnění: Rada Plzeňského kraje schválila na svém jednání přidělení dotace pro město Plasy ve výši 1 500 000 Kč na
„Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Plasy. Oproti podané žádosti byla provedena úprava
v rozsahu mapování dat z původních 135 ha na 107 ha. Je potřeba rozhodnout zda město Plasy bude mapovat schválený
rozsah PK nebo bude mapovat kompletně 135 ha území dle podané žádosti. Dotace ve výši 1 500 000 Kč bude pokrývat
pouze mapování schválené radou PK v rozsahu 107 ha. Cena kompletního mapování je stanovena dle CN na 1 671 395
Kč s DPH. Zbylé náklady ve výši 171 395 Kč by neslo město Plasy.
Usnesení: RM schvaluje přijetí dotace ve výši 1 500 000 Kč pro město Plasy na „Pořízení a doplnění datových sad
Digitální technické mapy města Plasy a rozsah mapových dat 107 ha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 311/2019

zdrželo se: 0

Zodpovídá: p. Chmelířová

61 Finanční odbor
Bezdrátové telefony pro Stavební úřad města Plasy.
Zdůvodnění: Na základě žádosti paní vedoucí stavebního úřadu o nové telefony, z důvodu nefunkčnosti původních, byla
předložena nabídka společnosti Diadema na bezdrátové telefony IP Grandstream. Telefony budou hrazeny ze
schváleného rozpočtu města Plasy, dle dohody s paní vedoucí finančního odboru.
Usnesení: RM neschvaluje zakoupení bezdrátových IP telefonů Grandstream pro stavební úřad, v hodnotě 7.030,-Kč (
základna DP750 - 1.450,Kč, HandSet DP720 - 1.395,-Kě/ks) + 1.000,-Kč nastavení, zkouška, ceny jsou včetně DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 312/2019

zdrželo se: 0
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Účetní závěrky a rozpočty PO k 31.3.2019
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města pro informaci účetní závěrky a plnění / čerpání rozpočtů
příspěvkových organizací k 31.3.2019 (ZŠ Plasy, ZUŠ Plasy, MŠ Plasy, MěK v Plaších, DDM Kopretina Plasy - viz
přílohy).
RM bere informaci na vědomí,
zodpovídá: ved.fm.odboru MěÚ
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí PKS
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí
společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o. (dále PKS). Dodatek č. 3 upravuje - aktualizuje předmět nájmu, který je
specifikován v příloze č. la a v souvislosti s tím upravuje - aktualizuje výši nájemného - viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o.
(dále PKS). Dodatek č. 3 upravuje - aktualizuje předmět nájmu, který je specifikován v příloze č. la a v souvislosti s tím
upravuje - aktualizuje i výši nájemného - viz příloha,
zodpovídá: ved.fm.odboru MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 313/2019

zdrželo se: 0

Návrh rozpočtového opatření RO č. 5-2019
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č. 5-2019 - viz příloha.
Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2019 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů a s nimi souvisejících výdajů. Dopad rozpočtového opatření RO č. 5-2019 na schválený rozpočet 2019:
změna příjmů: +20,000 tis. Kč, změna výdajů:+20,000 tis. Kč, financování: 0,000 tis. Kč - viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření RO č. 5-2019 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok
2019 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a s nimi souvisejících výdajů.
Dopad rozpočtového opatření RO č. 5-2019 na schválený rozpočet 2019: změna příjmů: +20,000 tis. Kč, změna
výdajů:+20,000 tis. Kč, financování: 0,000 tis. Kč - viz příloha,
zodpovídá: ved.fin.odboru MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 314/2019

zdrželo se: 0

Smlouva o vzájemné spolupráci se společnosti Lasselsberger a.s.
Zdůvodnění: Město Plasy předkládá ke schválení uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Plasy a
společností Lasselsberger a.s., se sídlem v Plzni. Obsahem smlouvy je vzájemná spolupráce, kdy město Plasy zapůjčí
vybavení na zajištění konání akce: "RAKO MINERALS FESTIVAL", který se koná dne 8. 6. 2019 a společnost
Lasselsberger a.s. poskytne městu Plasy keramické obkladové prvky ze svého sortimentu.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci uzavřené mezi městem Plasy a společností
Lasselsberger a.s., se sídlem v Plzni.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 315/2019

zdrželo se: 0

Smlouva o dílo s RRA - Modernizace sběrného dvora odpadů
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o dílo firmou RRA PK,o.p.s. ,Riegrova 1, 301 11 Plzeň na
zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků dle požadavku Státního fondu
životního prostředí za cenu 30 000 bez DPH z důvodu doložení žádosti o dotaci na sběrný dvůr.
Usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo firmě RRA PK,o.p.s. ,Riegrova 1,301 11 Plzeň na zpracování analýzy
potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků dle požadavku Státního fondu životního prostředí
za cenu 30 000 bez DPH z důvodu doložení žádosti o dotaci na sběrný dvůr s podmínkou doplnění bodu 5.4 ve smlouvě
o znění: "Nárok na vyplacení odměny vznikne po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace žadateli",
zodpovídá: tajemnice MěÚ, starosta města
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 316/2019

zdrželo se: 0

Smlouva o dílo s RRA - Modernizace sběrného dvora odpadů
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o dílo firmou RRA PK ,o.p.s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň na
zpracování žádosti o finanční podporu pro projekt- Modernizace sběrného dvora v programu MS 2014+ za cenu 30 000
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bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o dílo firmě RRA PK ,o.p.s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň na zpracování
žádosti o finanční podporu pro projekt- Modernizace sběrného dvora v programu MS 2014+ za cenu 30 000 bez DPH s
podmínkou doplnění bodu 5.4 ve smlouvě o znění: "Nárok na vyplacení odměny vznikne po obdržení rozhodnutí o
přidělení dotace žadateli",
zodpovídá: tajemnice MěÚ, starosta města.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 317/2019

zdrželo se: 0

Žádost o podporu festivalu Procházky uměním s Jitkou Hosprovou
Zdůvodnění: MěÚ obdržel žádost o podporu festivalu Procházky uměním s Jitkou Hosprovou.
Usnesení: RM neschválila poskytnutí finanční podpory z důvodu nedodržení podmínek pro přidělení neinvestiční
dotace.
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 4
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 318/2019

zdrželo se: 1 Komatovský Ivo

71 Rozvoj města
Žádost o prodloužení termínu dokončení zakázky: "Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na území mčsta Plasy
včetně návrhů opatření pro zefektivnění systému".
Zdůvodnění: MěÚ obdržel žádost RRA Plzeňského kraje, o.p.s. o prodloužení termínu dokončení zakázky:"Analýza
systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plasy včetně návrhů opatření pro zefektivnění systému",
kterou město Plasy u RRA PK objednalo pod označením Obj. 84/2019, č. zak.: 41/2019. RRA PK žádá o možnost
schválení posunu termínu dokončení do 28.6.2019.
Usnesení: RM schvaluje posunutí termínu dokončení zakázky: "Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na
území města Plasy včetně návrhů opatření pro zefektivnění systému" do 28. 06. 2019.
zodpovídá: tajemnice MěÚ, starosta města
Hlasování: pro: 4
proti: 1 Komatovský Ivo
SCHVÁLENO usn.č. 319/2019

zdrželo se: 0

81 Pozemkové záležitosti, budovy
Uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv.
Zdůvodnění: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR předložilo návrh na uzavření Smlouvy o vzájemné
součinnosti při uzavírání kupních smluv.
Usnesení: RM schválila uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv mezi Sdružení vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR a městem Plasy,
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
SCHVÁLENO usn.č. 320/19

proti: 0

zdrželo se: 0

Pronájem pozemku
Zdůvodnění: Paní
rtrvale bytem Plzeň, ^ ž á d á
o ukončení Smlouvy o dočasném užívání
pozemku dohodou,' vzhledem íc tomu, že prodala nemovitost č.p. 111 v Nebřezinech a tudíž přestala tento pozemek
užívat. Na základě této smlouvy měla pronajatou část pozemku č.parc. 178/2 v k.ú. Nebřeziny (po pozemkové úpravě
č.parc. 484), a to část o výměře 50 m2.
Usnesení: Rada města Plasy schvaluje ukončení smlouvy o dočasném užívání pozemku, uzavřené dne 20.07.2011 s p.
trvale bytem Plzeň,
a to ke 31.05.2019.
zodpovídá: p. Cechová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 321/2019

zdrželo se: 0

ČEZ distribuce- zřízení věcného břemene-služebnosti
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Zdůvodnění: Důvod předložení: Městu Plasy byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-120005122/VB/001 Plasy, PS , K Letišti firmou ČEZ Distribuce,a.s.Děčín v zastoupení společností SUPTel a.s. Hřbitovní
15,312 00 Plzeň , IČ: 25229397 v zastoupení Lenky Tejmlové. Jedná se o zřízení distribuční soustavy na pozemcích
p.č. 181/18,181/134 v k.ú. Plasy za jednorázovou náhradu 1210 Kč + DPH. Zatížení VB dle GP č. 1399-24/2018.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-0005122/VB/001 Plasy,
PS , K Letišti firmě ČEZ Distribuce,a.s.Děčin v zastoupení společností SUPTel a.s. Hřbitovní 15,312 00 Plzeň , IČ:
25229397 v zastoupení Lenky Tejmlové. Jedná se o zřízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 181/18,181/134 v
k.ú. Plasy za jednorázovou náhradu 1210 Kč + DPH. Zatížení VB dle GP č. 1399-24/2018
zodpovídá: p. Chmelířová.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 322/2019

zdrželo se: 0

Žádost o pronájem pozemku pro zařízení staveniště
Zdůvodnění: Společnost Berger Bohemia a.s. požádala o pronájem části pozemku 357/4 k.ú. Plasy jako plochu pro
zařízení staveniště pro stavbu - Oprava silnice 1/27 Plasy X Žebnice.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku par. č. 357/4 v k. ú. Plasy pro zařízení staveniště,
společnosti Berger Bohemia a.s., Plzeň, o rozloze 1000 m2, na období od 15. 06. 2019 do 15. 09. 2019. Výše nájemného
je stanovena cenou obvyklou tj. 8,-Kč/m2/rok. Celková cena nájemného činí 2.000,-Kč.
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 323/2019

zdrželo se: 0

Pronájem pozemku
Zdůvodnění: Paní
jako současná majitelka čp. 111 v Nebřezinech, žádá o pronájem části
pozemku p.č. 484 - ostatní plocha v k.ú. Nebřeziny, a to část o výměře 50 m2. Tuto část pozemku měla dosud pronajatu
p. L p ř e d c h o z í majitelka čp. 111 Nebřeziny, která požádala o ukončení nájemní smlouvy. Pozemek bude
užíván jako předzahrádka.
Usnesení: Rada města Plasy schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a
i
trvale bytem Plzeň,
na pronájem části pozemku pare. č. 484 - ostatní plocha, a to části o výměře 50 m2.
Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 01.06.2019 a činí 4 Kč/m2/rok. Splatnost nájemného je do 30.09.
běžného roku.
zodpovídá: p. Čechová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 324/2019

zdrželo se: 0

ČEZ Distribuce a.s. - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV12-0014836 Plasy, PS, Nebřeziny, p.č. st. 14/14, kNN firmou ČEZ Distribuce,a.s.Děčín v zastoupení firmou Senergos
a.s., IČ: 26915413, Ostopovice, zmocněnec Jarmila Horáková. Jedná se o zřízení distribuční soustavy na pozemcích p.č.
385/1 a 305/1 v k.ú. Nebřeziny za jednorázovou náhradu 1000 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění
platby.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014836 Plasy,
PS, Nebřeziny, p.č. st. 14/14, kNN firmě ČEZ Distribuce,a.s.Děčín v zastoupení firmy Senergos a.s., IČ: 26915413,
Ostopovice, zmocněnec Jarmila Horáková. Jedná se o zřízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 385/la 305/1 v k.ú.
Nebřeziny za jednorázovou náhradu 1000 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby,
zodpovídá: p. Chmelířová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 325/2019

zdrželo se: 0

Alej Vzdechů- geometrické zaměření
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena nabídka na zpracování geom.zaměřeni firmou Geoplan Plzeň -Touš Jaroslav,
Uslavská 59, 326 00 Plzeň 2-Slovany. Geometr.zaměření je nutné pro další zpracování projektu obnovy AJeje vzdechů.
V současné době na projektu pracuje pí. Jana Kadlecová. Cena geometrického zaměření bude činit cca 1500 Kč + DPH á
100 m aleje. Celková délka aleje je cca 800 m.
Předběžná cena vypracování geometr, zaměření bude činit 14 500 Kč.
Usnesení: RM schvaluje nabídku na zpracování geom.zaměřeni firmě Geoplan Plzeň -Touš Jaroslav, Úslavská 59, 326
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00 Plzeň 2-Slovany. Geometr.zaměření je nutné pro další zpracování projektu obnovy Aleje vzdechů. V současné době
na projektu pracuje pí. Jana Kadlecová. Cena geometrického zaměření bude činit cca 1500 Kč + DPH á 100 m aleje.
Celková délka aleje je cca 800 m.
zodpovídá: p. Chmelířová
Předbčžná cena vypracování geometr, zaměření bude činit 14 500 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 326/2019

zdrželo se: 0

Žádost o souhlas vlastníka lesa s konáním sportovní akce - 16. ročník SPOKE MTB maratónu Královice 2019.
Zdůvodnění: MěU obdržel žádost o souhlas vlastníka lesa s konáním sportovní akce - 16. ročník SPOKE MTB maratónu
Královice 2019.
Usnesení: RM souhlasí s konáním sportovní akce - 16. ročník SPOKE MTB maratónu Královice 2019.
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 327/2019

zdrželo se: 0

Právo provedení stavby vodovodní přípojky pro p.p.č. 452/14 k.ú. Plasy
Zdůvodnění: Předložena smlouva o právu provedení stavby vodovodní přípojky pro novostavbu rekreačního objektu na
p.p.č. 452/14 v k.ú. Plasy mezi městem Plasy a panem
323 00 Plzeň
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby vodovodní přípojky pro novostavbu rekreačního
objektu na p.p.č. 452/14 v k.ú. Plasy mezi městem Plasy a panem
323 00 Plzeň,
zodpovídá: tajemnice MěÚ, stavební technik MěÚ
^v
í
^
.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 328/2019

zdrželo se: 0

91 Diskuze
Zábrany pro TIC Plasy
Zdůvodnění: RM projednala návrh na nákup zábran pro konání kulturních akcí - TIC Plasy.
Usnesení: RM schvaluje zakoupení 6 ks zábran pro konání kulturních akcí pro TIC Plasy za cenu max 16tis Kč včetně
DPH.
zodpovídá: tajemnice MěÚ, p. Kalivodová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 329/2019

zdrželo se: 0

Informace starosty
Zdůvodnění: Starosta informoval členy RM, že rozhodl o neposkytnutí podkladových materiálů požadovaných
kontrolním výborem, a to z důvodu možného porušení zákona.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.

V Plaších, dne

.... ....................

Ověřovatel:

Záhrobský Vladimír

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček
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