ZÁPI S
Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 10.07.2019
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 20. 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. 359/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usneseni RM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení č. 293, 211,215, 246 - trvá. Ostatni usnesení jsou splněna.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Konání akce XXII. NÁRODNÍ VÝSTAVU VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A COB, REGIONÁLNÍ VÝSTAVU SHETLAND
PONY a IRISH COB
Zdůvodnění: Pořadatel akce požádal o souhlas uspořádat ve dnech 17. a 18. 8.2019, XXII. NÁRODNÍ VÝSTAVU
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A COB, REGIONÁLNÍ VÝSTAVU SHETLAND PONY a IRISH COB, na louce u
bývalého tábora Vlaštovka.
Usnesení: RM souhlasí s konáním akce za podmínky souhlasu všech majitelů dotčených pozemků a vydání souhlasů
všech dotčených orgánů.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 360/2019

zdrželo se: 0

Certifikát environmentálního vyúčtování
Zdůvodnění: Společnost Asekol - sběr 7 553,24 kg elektrozařízení za rok 2018 za město Plasy. Předání Certifikátu
environmentálního vyúčtování.
RM bere na vědomí.
15. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP,
Zdůvodnění: 15. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP, se bude konat ve dnech 19. 21. září 2019, v prostorách TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, Plzeň.
Místo veletrhu: haly TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Termín veletrhu: 19.-21. září 2019
Uzávěrka přihlášek: 31. červenec 2019 (prosím o včasnou rezervaci stánku/plochy)
Cena za výstavní Stánek (v příloze) v hale č. 1je 6.500,- Kč bez DPH, cena za metr plochy v hale č. 2 je 1.000,- Kč bez
DPH
Usnesení: RM souhlasí s účastí města Plasy na 15. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP, Stánek v hale č. 1 za 6.500,-KČ bez DPH. Zástupcem města nominuje II. místostarostu Ing. I. Komatovského.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 361/2019

zdrželo se: 0

Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - Plasy 403

Zdůvodnění: Projednání a schválení zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání je nutné k dalšímu
jednání s jednotlivými budoucími nájemci ordinací v Lékařském domě ěp. 403.
Usnesení: Rada města Plasy schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v Lékařském domě
Plasy čp. 403
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 362/2019

zdrželo se: 0

Uzavření místní komunikace v Horním Hradišti
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba požádal RM o schválení uzavření místní komunikace v Horním Hradišti
od křižovatky u rybníka k hasičské zbrojnici v době od 13.7.2019 10:00 do 14:7.2019 12:00. Důvodem je pořádání akce
Jízda přes rybník v těsné blízkosti komunikace a tím zajištění bezpečnosti návštěvníků akce. Dopravní značení zajistí
pořadatel - SDH Horní Hradiuště.
Usnesení: RM schvaluje uzavření místní komunikace v Horním Hradišti od křižovatky u rybníka k hasičské zbrojnici v
době od 13.7.2019 10:00 do 14.7.2019 12:00. Dopravní značení zajistí pořadatel - SDH Horní Hradiště.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 363/2019

zdrželo se: 0

Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR
Zdůvodnění: Pan starosta předložil návrh na ukončení smlouvy se společností GDPR Služby s.r.o
Usnesení: RM schvaluje výpověď smlouvy se společností GDPR Služby s.r.o. na činnost pověřence pro město Plasy a
schvaluje uzavření této smlouvy v předloženém znění s Mgr. Janou Krupičkovou.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 364/2019

zdrželo se: 0

Dodatek k nabídce rozhlasové kampaně - Radiohous
Zdůvodnění: Předkládá pan starosta.
RM bere na vědomí.

21 Výbory a komise, osadní výbory. SDH
Zápisy z jednání komise výstavby a rozvoje města, za dne 27.6.2019 a z jednání komise kulturní, ze dne 18.6.2019
Zdůvodnění: Il.místostarosta předkládá zápisy z jednání komisí.
Usnesení: RM schvaluje náplň činnosti KR dle návrhu v zápise z jednání komise ze dne 27. 06. 2019. RM na základě
doporučení KR jmenuje p. Zídka zástupcem KR v procesu aktualizace ÚP a dle doporučení KR schvaluje zahájení
jednání s Pozemkovým úřadem o převodu pozemků na město - viz zápis.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 365/2019

zdrželo se: 0

Protokol o zkoušce odpadních vod v přidružených obcích Plas
Zdůvodnění: Město Plasy zadalo u Laboratoře Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec zpracování zkoušky odpadních vod
v přidružených obcích města Plasy. Limity pro vypouštění odpadních vod nebyly překročeny.
RM bere protokol na vědomí.

31 Příspěvkové organizace. TS. PKS
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu:
"Obědy pro děti" a schválení uzavření darovací smlouvy.
Zdůvodnění: ZŠ Plasy předložila žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu: "Obědy pro děti" . Současně se žádostí byl předložen návrh na uzavření darovací
smlouvy na finanční dar.
Usnesení: RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN , o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu: "Obědy pro děti".
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi ZŠ Plasy a organizací WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na obědy pro děti
v rámci zařazení do projektu: "Obědy pro děti".

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 366/2019

zdrželo se: 0

41 Finanční odbor
5 0 SVOL - výsledky jednání na 3.Q. 2019
Zdůvodnění: Pro informaci dopis koordinátora společného obchodu SVOL p. Tomana.
RM bere informaci na vědomi.

51 Rozvoj města
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Zdůvodněni: Dne 15. 07. 2019 v 16:00 hodin končí lhůta pro předložení nabídek na kácení stromů v Aleji vzdechů a na
káceni stromů a frézování pařezů v intravilánu města.
Usnesení: RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na kácení stromů v Aleji vzdechů, Plasy a v
intravilánu města Plasy ve složení: p. Zdeněk Hanzlíček, p. Petra Chmelířová, p. Jana Kučírková.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 367/2019

zdrželo se: 0

Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plasy
Zdůvodnění: Agentura RRA Plzeňského kraje, o.p.s. předkládá materiál: "Analýza systému nakládáni s komunálním
odpadem na území města Plasy".
RM bere předložený materiál na vědomí

6) Pozemkové záležitosti, budovy
Žádost o odkoupení pozemku
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo žádost Mgr. Pavla Srby o koupi stavebního pozemku v k.ú. Plasy, ul. Krátká. Jedná
se konkrétně o pozemek par.č. 357/38 o výměře 361m2, případně o pozemek par. č. 357/39.
Usnesení: RM doporučuje FV a ZM k projednání žádost o koupi stavebního pozemku v k.ú. Plasy, ul. Krátká. Jedná se
konkrétně o pozemek par.č. 357/38 o výměře 361m2, případně o pozemek par. č. 357/39.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 368/2019

zdrželo se: 0

Žádost o povolení konání 16. ročníku MTB Maratónu horských kol na komunikacích v katastru obce
Zdůvodnění: Bikeclub Královice předložil žádost o povolení konání 16. ročníku MTB Maratónu horských kol na
komunikacích v katastru obce.
Usnesení: RM souhlasí s konáním 16. ročníku MTB Maratónu horských kol na komunikacích v katastru obce za
podmínky dodržení všech dopravních, bezpečnostních a souvisejících předpisů.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 369/2019

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 věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. !V-12-0013148/SoBS VB/1 Plasy, PS, Babina, E l2, kNN firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupená firmou
EnergoPro Projekční kancelář, s.r.o., Chomutov, Školní 5336, 43001, IČ: 27344339- zmocněnec Ing. Ladislav
Bittner.Jedná se o zřízení distribuční soustavy- kabelové vedení NN na pozemcích p.č.
885/5; 1097/2;884/2; 1100/1 ;885/l ;907/l vše v k.ú. Babina za jednorázovou cenu 1000 Kč+DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uskutečnění platby.
Usnesení: RM Plasy schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a dohodu o umístěni stavby č.
!V-12-0013148/SoBS VB/1 Plasy, PS, Babina, E12, kNN firmě ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení firmou EnergoPro
Projekční kancelář, s.r.o., Chomutov, Školní 5336, 43001, IČ: 27344339- zmocněnec Ing. Ladislav Bittner.Jedná se o
zřízení distribuční soustavy- kabelové vedení NN na pozemcích p.č. 885/5; 1097/2;884/2; 1100/1 ;885/l ;907/l vše v k.ú.
Babina za jednorázovou cenu 1000 Kč+DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 370/2019

zdrželo se: 0

ČEZ Distribuce, a.s.- Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektr. zařízení

Zdůvodnění: Městu Plasy byl předložen firmou ČEZ Distribuce, a.s. návrh dodatku ke smlouvě o uzavření budouci
smlouvy o připojení elektr. zařizení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojeni
č. 4121408661- stavba PDS-Plasy, PS, Hutní, ppě. 503/2 kNN. PDS požádal žadatele o prodloužení lhůty ke splnění
povinností z důvodu souvisejících s provedením stavby - stavebních a montážních prací, technickým řešením a
potřebných povolení a souhlasů. Termín prodloužení připojení je stanoveno do 15.12.2019.
Usnesení: RM schvaluje firmě ČEZ Distribuce, a.s. návrh dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektr. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121408661 stavba PDS-Plasy, PS, Hutní, ppě. 503/2 kNN. PDS požádal žadatele o prodlouženi lhůty ke splnění povinností z důvodu
souvisejících s provedením stavby - stavebních a montážních prací, technickým řešenún a potřebných povolení a
souhlasů. Termín prodloužení připojení je stanoveno do 15.12.2019.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 371/2019

zdrželo se: 0

Výběrové řízení s následnou aukcí na prodej pozemku v k.ú. Horní Hradiště
Zdůvodnění: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje konání VŘ s následnou aukcí na pozemek
par. č. 848/2 v k.ú. Horní Hradiště.
RM bere informaci na vědomí.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Horní Hradiště
Zdůvodnění: Oznámení společnosti POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. o projednání návrhu nového uspořádání
pozemků v budově bývalého Obecního úřadu v Horním Hradišti.
RM bere oznámení na vědomí.
Oznámení o zahájení řízení o změně katastrální hranice mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Horní Hradiště.
Zdůvodnění: Oznámení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, pracoviště Královice o zahájení řízení o změně
katastrální hranice mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Horní Hradiště.
RM bere informaci na vědomí.
Projekt komunikace Plasy
Zdůvodnění: viz přílohy
Usnesení: RM schvaluje vyhlášení realizace VŘ na komunikaci a parkoviště v ul. U Václava, Plasy (bytové domy). RM
schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek z uvedeného VŘ ve složení: p. Kouba, p. Kovářík, p.
Komatovský.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 372/2019

zdrželo se: 0

7) Diskuze
Nabídka propagace - Balíček Profit mobil
Zdůvodnění: Nabídka obsahuje:
•
1x12 měsíční profil na turistických a kulturních portálech naší skupiny
•
publikace Vašich akcí na portálu Kdykde.cz naší redakcí - plný servis z naší strany
•
5x týden fixace v TOP5 akcí na hlavní straně Kdykde.cz
•
BONUS: uveřejnění akcí na FB stránkách portálů Kdykde.cz a Vyletnik.cz
Nabídku zasílám v příloze, nabídka je platná do 12. 7. 2019.
RM bere na vědomí.
Všeobecná nabídka společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
Zdůvodnění: Všeobecná nabídka - info
RM bere na vědomí.
Seminář SMOPK - Voda v obcích a krajině
Zdůvodnění: Informace o konání semináře SMOPK - Voda v obcích a krajině. 26. 08. 2019 od 13:00 hodin v Plaších.
Informace ohledně PRVKUK, propojování vodárenských soustav, možnosti dotací, pozemkové úpravy aj.
RM bere na vědomí.

Smlouva o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu - uzavřená do 31.12. 2019
Zdůvodnění: Upozornění na končící platnost uzavřené smlouvy.
RM bere na vědomí.
V Plaších, dne

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

Ověřovatel:

Kouba Tomáš

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

