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ZÁPIS
Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 12.06.2019
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Komatovský Ivo

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 18. 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. 330/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.Usnesení č. 211 a 215 (BOZP) probíhá, 246 trvá (dlohodobé), 276 (SDH Žebnice) - trvá, 293, 299 - probíhá, trvá. Usnesení č. 308, 311, 321, 324, 326 - probíhá, trvá.
Ostatní usnesení jsou splněna.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Oznámení konání letního tábora
Zdůvodnění: Pionýrská skupina Beroun-Závodí oznamuje konání letního tábora v k.ú. Nebřeziny v době od 22. 06. 2019
-27.07. 2019"
RM bere oznámení o konání letního tábora na vědomí,
zodpovídá: tajemnice MěU
Schválení termínu a programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Plasy.
Zdůvodnění: Rada města projednala termín veřejného zasedání ZM a program jednání.
Usnesení: RM schvaluje termín konání veřejného zasedání ZM Plasy na den 26. 06. 2019 od 17:00 hodin v salonku PKS
Plasy. RM schvaluje program veřejného zasedání ZM Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 331/2019

zdrželo se: 0

Pověření zástupce města pro jednání SVBJ Potoční 490, Plasy
Zdůvodnění: Město Plasy je vlastníkem 4 bytů v BD Potoční 490, Plasy. Celkový počet bytů je 12. Jako zástupce města
najednání SVBJ v BD Potoční 490, Plasy je navržena p. Ivana Palmová - pracovník úřadu, který se zabývá bytovou
agendou.
Usnesení: RM pověřuje jako zástupce města p. Ivanu Palmovou jednáním na SVBJ v BD Potoční 490, Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 332/2019

zdrželo se: 0

Žádost o možnost uspořádání ME ve flyballu v Plaších
Zdůvodnění: MěU obdržel žádost o souhlas s konáním Mistrovství Evropy ve flyballu v Plaších v areálu Velká louka a
přilehlém okolí, v termínu od 17. do 19. července 2020 s tím, že by areál by byl za účelem přípravy a následného úklidu
akce využíván přibližně od 14. do 20. července 2020.
Usnesení: RM souhlasí s konáním ME ve flyballu v Plaších dle podané žádosti. Organizační záležitosti s pořadatelem
projedná p. Kalivodová.
zodpovídá: tajemnice MěÚ, p. Kalivodová
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 333/2019

zdrželo se: 0

21 Osadní výbory. SDH
Protokol o zkoušce - pitná voda H.Hradiště
Zdůvodnění: MěÚ zadal zpracování kontroly kvality pitné vody - Horní Hradiště a předkládá RM na vědomí "Protokol o
zkoušce", kterou provedl Zdravotní' ústav se sídlem v Ústí nad Labem.
RM bere protokol na vědomí, zodpovídá: I.místostarosta
Zápis z jednání OV č. 6 z 5. června 2019
Zdůvodněni: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis zjednání OV Žebnice a předložil požadavek na nákup
krytu pružin na trampolínu.
Usnesení: RM schvaluje nákup krytu pružin na trampolínu do Žcbnice za cenu do 1.200,- Kč vč. DPH dle nabídky
webových stránek Hawaj.cz.
Platba bude provedena z rozpočtu obce Žebnice.
zodpovídá: I. místostarosta
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 334/2019

zdrželo se: 0

Realizace veřejného dětského hřiště v obci Babina
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil aktualizovanou nabídku na realizaci veřejného dětského hřiště
v obci Babina fi. Palis Plzeň za cenu 203.752,- vč. DPH. Nabídka je bez dopadových ploch a oplocení. Obojí bude
řešeno samostatně. Dopadové plochy a oplocení bude řešeno od jiného dodavatele.
Usnesení: RM schvaluje nabídku fi. PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24, 330 11 Třemošná na realizaci veřejného
dětského hřiště v obci Babina za cenu 203.752,- Kč včetně DPH.
zodpovídá: I.místostarosta
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 335/2019

zdrželo se: 0

31 Příspěvkové organizace. TS
Zřízení Dozorčí rady Plaského kulturního střediska s.r.o.
Zdůvodnění: ZM Plasy by mělo schválit svým usnesením zřízeni Dozorčí rady Plaského kulturního střediska s.r.o.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení zřízení Dozorčí rady Plaského kulturního střediska s.r.o.
zodpovídá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 336/2019

zdrželo se: 0

Odměny ředitelům PO a OS města.
Zdůvodnění: Předložen návrh na pololetní odměny pro ředitele příspěvkových organizací a organizačních složek města
Plasy.
Usnesení: RM schvaluje odměny pro ředitele PO a OS města Plasy,
zodpovdá: tajemnice MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 337/2019

zdrželo se: 0

Přerušení provozu ŠD ZŠ Plasy
Zdůvodněni: Ředitelka ZŠ Plasy zaslala oznámení o přerušení provozu školní družiny Základní školy v Plaších v době
letních prázdnin od 01. 07. 2019 do 31. 08. 2019, a to z důvodu malého počtu přihlášených žáků.
RM bere na vědomi informaci o přerušení provozu školní družiny ZŠ Plasy.
Protokol o kontrole MŠ Plasy + Inspekční zpráva
Zdůvodnění: MěÚ obdržel Protokol o kontrole provedené ČŠI Plzeňský inspektorát v MŠ Plasy a s ním související
Inspekční zprávu. Kontrola byla provedena ve dnech 12. 04. 2019 - 17. 04. 2019.
RM bere materiály na vědomí.
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ZŠ - žádost o souhlas s posílením FI z RF
Zdůvodnění: Ředitelka ZŠ Plasy žádá radu města o souhlas s posílením fondu investic v částce 40 tis. Kč, a to převodem
prostředků z rezervního fondu. Z fondu investic bude ZŠ financovat opravu stoupaček v budově ZŠ, a to za cenu do 122
tis. Kč dle cenové nabídky firmy Jaroslav Opat s.r.o. - viz příloha.
Usnesení: RM souhlasí s posílením fondu investic ZŠ Plasy o 40 tis. Kč, a to převodem prostředků z rezervního fondu.
RM souhlasí s opravou stoupaček v budově ZŠ za cenu do 122 tis. Kč dle cenové nabídky firmy Jaroslav Opat s.r.o. - viz
příloha a souhlasí s financováním této opravy z fondu investic,
zodpovídá: vedoucí FO MěÚ
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 338/2019

zdrželo se: 0

41 Dotace
Oprava kostela sv. Václava s hrobkou Metternichů
Zdůvodnění: Město Plasy ve výzvě č. 55 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany rozvoje kulturního děditstvíIntegrované projekty CLLD splnilo všechna kritéria formálních náležitostí v podání žádosti o dotaci v projektu s názvem
oprava kostela sv. Václava s hrobkou Metternichů , ale bohužel tento projekt fonnou bodování nezískal nejvíce
hodnotících bodů a proto byl zařazen v seznamu pořadí jako druhý, z tohoto důvodu nebude finanční podpora tak
vysoká, aby pokryla celý rozsah projektu dle žádosti, tj. 15.120.074 Kč vč.DPH při povinné účasti města 5% z
celkových nákladů.tj.cca 756 000 Kč. Tato výzva bude pravděpodobně vyhlášena opakovaně v září, kde lze podat žádost
znovu v upraveném rozsahu cca 3.500.000 Kč vč. DPH. Tzn. povinná účast města cca 175 000 Kč. Z projektu by bylo
nutné vyjmout ucelenou stavební část v tomto rozsahu. Rada města rozhodne, zda bude město Plasy nadále pokračovat
v projektu ve spolupráci s RRA Plzeň, ohledně zpracování žádostí o dotaci.
Usnesení: RM schvaluje pokračování spolupráce na projektu se společností RRA Plzeň,
zodpovídá: tajemnice MěÚ, p. Chmelířová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 339/2019

zdrželo se: 0

51 Finanční odbor
Sdělení KÚPK o informaci MF ČR - dluh obce ke 31.12.2018
Zdůvodnění: MěÚ obdržel dopis KÚPK s informací MF ČR ohledně dluhu obce ke dni 31. 12. 2018, ve smyslu zákona
č. 23/2017Sb., o pravi-dlech rozpočtové odpovědnosti. Město Plasy bude postupovat v souladu se zákonem a v roce
2019 splatí částku 4.789.200,-Kč, přičemž zákonná povinnost snížení dluhu činí 446.768,76Kč.
RM bere informaci na vědomí.
RM bere dopis na vědomí.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace- Podpora činnosti informačních center na území PK pro rok 2019
Zdůvodnění: Městu Plasy byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace-Podpora činnosti informačních
center na území PK pro rok 2019- na Reedici trhací mapy města Plasy účelově na aktualizaci a tisk propagačního
materiálu ve výši 8 000 Kč.
zodpovídá: p. Kalivodová
Usnesení: RM schvaluje návrh předložené smlouvy o poskytnutí účelové dotace-Podpora činnosti informačních center
na území PK pro rok 2019- na Reedici trhací mapy města Plasy účelově na aktualizaci a tisk propagačního materiálu a
výši dotace do rozpočtu města Plasy 8 000 Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 340/2019

zdrželo se: 0

Schválení smluv - pouťové atrakce na plaské pouti 2019
Zdůvodnění: MěÚ předkládá ke schválení RM návrhy 9 smluv na pouťové atrakce na plaské pouti 2019, která se koná
17. a 18.08. 2019.
zodpovídá: tajemnice MěÚ, p. Palmová
Usnesení: RM schvaluje uzavření smluv o na pouťové atrakce na plaské pouti 2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 341/2019

zdrželo se: 0

Výzva k podání cenové nabídky na provedení: Havarijní kácení a řez stromů v Aleji vzdechů
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Zdůvodněni: MěU předkládá radě města ke schválení návrh na zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na provedeni:
Havarijní kácení a řez stromů v Aleji vzdechů. Tato akce je pokračující součástí revitalizace aleje. Budou osloveny m in
3 firmy se žádostí, aby předložily nabídku na kácení stromů. Přílohou je návrh SoD, znění výzvy, odborný posudek
stromů, stanovisko MěU Královice, odbor ORR ( památková péče),
zodpovídá: tajemnice měU, p. Kučírková
Usnesení: RM schvaluje předložený návrh na zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na provedení: Havarijní kácení
a řez stromů v Aleji vzdechů.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 342/2019

zdrželo se: 0

Výzva k podání cenové nabídky na provedení: Havarijní kácení a řez stromů v intravilánu města Plasy
Zdůvodnění: MěU předkládá radě města ke schválení návrh na zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na provedení:
Havarijní kácení a řez stromů v intravilánu města Plasy.. Budou osloveny min. 3 firmy se žádostí, aby předložily
nabídku na kácení stromů, řez stromů a vyfrézování pařezů. Přílohou je návrh SoD, znění výzvy, odborný posudek
stromů, stanovisko MěÚ Královice, odbor ORR ( památková péče),
zodpovídá: tajemnice MěU, p. Kučírková
Usnesení: RM schvaluje zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na provedení: Havarijní kácení a řez stromů v
intravilánu města Plasy..
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 343/2019

zdrželo se: 0

Měření a regulace vzduchotechniky kuchyně v restauraci PKS Plasy
Zdůvodnění: MěU předkládá radě města k projednání návrhy variant řešení úpravy systému měření a regulace
vzduchotechniky kuchyně v restauraci PKS Plasy včetně návrhu cenové nabídky. Doporučení - realizovat variantu č. 1.
zodpovídá: starosta města
Usnesení: RM souhlasí s variantou č. 1 řešení úpravy systému měření a regulace vzduchotechniky kuchyně v restauraci
PKS Plasy dle návrhu. RM schvaluje cenovou nabídku společnosti ELKOM Plzeň s.r.o. na realizaci varianty č. 1 úprava MaR včetně dodávky servopohonů digestoři a čidel tlaku za cenu 25.014,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 344/2019

zdrželo se: 0

6) Rozvoj města
Odpadové hospodářství, spolupráce s okolními obcemi
Zdůvodnění: V souvislosti s řešením odpadového hospodářství a modernizace sběrného dvora je radě města předložen
návrh na vydání předběžného souhlasu s využívání sběrného dvora odpadů města Plasy.
RM bere na vědomí bez připomínek.
Kupní smlouva na odkoupení kontejneru typu ABROLL do vlastnictví města Plasy
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo návrh "Kupní smlouvy" od SMOPK (Sdružení města a obcí Plzeňského kraje) na
odkoupení kontejneru typu ABROLL o objemu 36m3, umístěného ve sběrném dvoře, do vlastnictví města Plasy,
zodpovídá: tajemnice MěU
Usnesení: RM schvaluje uzavření "Kupní smlouvy" mezi městem Plasy a SMOPK na odkoupení kontejneru typu
ABROLL o objemu 36m3, umístěného ve sběrném dvoře, do vlastnictví města Plasy za zůstatkovou cenu 1,-Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 345/2019

zdrželo se: 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou
uzavřelo město Plasy a SMOPK, na odkoupení kontejneru typu ABROLL o objemu 36m3, umístěného ve sběrném
dvoře, do vlastnictví města Plasy.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřelo město Plasy a
SMOPK, na odkoupení kontejneru typu ABROLL o objemu 36m3, umístěného ve sběrném dvoře, do vlastnictví města
Plasy.
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Hlasováni: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 346/2019

zdrželo se: O

Smlouva o dílo: "Modernizace sběrného dvora" - analýza
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 uzavření Smlouvy o dilo 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.
zodpovídá: tajemnice MěÚ, p. Chmelířová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 347/2019

zdrželo se: 0

Smlouva o dílo na zpracování žádosti o finanční podporu projektu: "Modernizace sběrného dvora odpadů-město Plasy".
Zdůvodněni: Smlouva o dílo firmou RRA PK,o.p.s. ,Riegrova 1, 301 11 Plzeň na zpracování žádosti o finanční podporu
projektu: "Modernizace sběrného dvora odpadů-město Plasy", za cenu 30 000 bez DPH.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo firmou RRA PK,o.p.s. ,Riegrova 1, 301 11 Plzeň na zpracování
žádosti o finanční podporu projektu: "Modernizace sběrného dvora odpadů-město Plasy", za cenu 30 000 bez DPH.
zodpovídá: tajemnice MěÚ, p. Chmelířová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 348/2019

zdrželo se: 0

71 Pozemkové záležitosti, budovy
Nestanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Zdůvodnění: MěÚ Plasy požádalo MěÚ Královice, odbor výstavby o schválení místní úpravy na komunikaci K letišti,
osazením 2 ks SDZ B20a "30". MěÚ Královice navrženou úpravu nestanovil.
RM bere informaci na vědomí.
Prodej pozemků lokalita Nad Stodolami, k.ú. Plasy - změna ceny
Zdůvodnění: Stávající cena pozemků 1.200,-Kč/m2 bez DPH není konkurenceschopná. Předložen návrh snížení ceny na
800,-Kč/m2 bez DPH.
zodpovídá: stavební technik
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení snížení ceny za pozemky p.č. 357/38 až 44 v k.ú. Plasy ze stávající
schválené ceny 1.200,-Kě/m2 bez DPH, která není konkurenceschopná na cenu 800,-Kě/m2 bez DPH.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 350/2019

zdrželo se: 0

81 Diskuze
Přemístění betonových truhlíků od rybníka
Zdůvodnění: RM projednala návrh na přemístění betonových truhlíků od rybníka na terasu PKS.
Usnesení: RM přemístění truhlíků schválila.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 351/2019

zdrželo se: 0

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?form=printProcess&print=981&task id=0&printtype=printer&iprocld=32182&save=false

5/6

17. 6. 2019

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?form=printProcess&print=981 &task_id=0&printtype=printer&iprocld=32182&save...

Informace
Zdůvodnění: I. místostarosta informoval o výhře mladších žáků z Horního Hradiště na krajské soutěži SDH v
Domažlicích.
V Plasich, dne

Ověřovatel:

Komatovský Ivo

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček
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