ZÁPIS
Z 23. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 04.09.2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Ověřovatel nápisu:

Kovářík Petr

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM .JEDNÁNÍ
Schválení programu 23. 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 Petr Kovářík, zapisovatel je Ivana Horská - tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 405/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

1) Výbory a komise, osadní výbory. SDH
Čerpání rozpočtů přidružených obcí, JPO a SDH
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil čerpání jednotlivých rozpočtů k 31.7.2019.
Usnesení: RM bere rozpočty přidružených obcí, JPO a SDH na vědomí.

2) Příspěvkové organizace. TS. PKS
MŠ Plasy - Směrnice: Úplata za předškolní vzdělávání.
Zdůvodnění: Ředitelka MŠ Plasy předložila radě města k projednání a ke schválení návrh Směrnice: "Úplata za předškolní
vzdělávání" pro školní rok 2019/2020.
Usnesení: RM schvaluje předložený návrh Směrnice MŠ Plasy: "Úplata za předškolní vzdělávání" pro školní rok
2019/2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 406/2019

zdrželo se: 0

Zřízení Dozorčí rady Plaského kulturního střediska s.r.o.
Zdůvodnění: Rada města schválila dne 20. 02. 2019 usnesením číslo 160/2019 jmenování členů Dozorčí rady Plaského
kulturního střediska s.r.o. .Zastupitelstvo města schválilo na svém veřejném zasedání dne 26. 06. 2019 usnesením číslo
72/2019 zřízení Dozorčí rady Plaského kulturního střediska s.r.o. Pojednání s právním zástupcem města a notářem je nutné
usnesení RM i ZM schválit v jiném zněm, aby mohla být Dozorčí rada Plaského kulturního střediska s.r.o. řádné
zaregistrována.
Usnesení: RM revokuje své usneseni číslo 160/2019 ze dne 20. 02. 2019.
RM schvaluje usnesení ve znění:
Za prvé:
Město Plasy jako jediný společník obchodní společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o. mění obsah zakladatelské listiny této
obchodní společnosti tak, že se vypouští článek VIII a na místo něj vkládá se novv článek Vlil v následujícím zněni:
Článek Vlil
Dozorčí rada
1) Společnost zřizuje dozorčí radu, která má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
2) Dozorčí rada:
a) dohlíží na činnost jednatelů,
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
c) podává žalobu podle § 159 zákona o obchodních korporacích,

d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
3) Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se jednání valné hromady, podávat na valné hromadě protesty, dovolávat se
neplatnosti usnesení valné hromady a musí jim být najednání valné hromady uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
Za druhé:
Město Plasy jako jediný společník obchodní společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o. v působnosti valné hromady volí
členem dozorčí rady: Ing. Ivo Kornatovský, p. Vladimír Záhřebský. íng. Jan Kovářík

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 407/2019

zdrželo se: 0

MŠ - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_063/0012795-01
Zdůvodnění: Ředitelka MŠ Plasy předkládá radě města na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_063/0012795-01
na projekt MŠ Plasy - ŠABLONY TTvydané MŠMT. Dotace se poskytuje ve výši 628.899,- Kč (z toho 85% z ESF a 15% ze
SR), fyzická realizace projektuje od 1.9.2019 do 31.8.2021 - viz příloha.
Usnesení: RM bere informaci o poskytnutí dotace na vědomi.

3) Dotace
Podpora ochrany lesa v PK
Zdůvodnění: Město Plasy žádá RM o schválení podání žádosti o dotaci na Podporu ochrany lesa v PK pro rok 2019 - Jedná
se o ochranu mladých lesních porostů oplocením - "oplocenky". Město bude žádat celkem o 38.850 Kč. Sazba 70/Kč m.
Jedná se o dvě oplocení v části Cihelna, jedné oplocenky na Radějově a jedné oplocenky v Hluboěici vše v k.ú. Plasy
Usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Podporu ochrany lesa v PK pro rok 2019 - Ochrana mladých lesních
porostů oplocením -oplocenky v částech Cihelna, Radějov a Hlubočice v celkové částce 38 850 Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 408/2019

zdrželo se: 0

4) Finanční odbor
Dodatek č.l SoD - Lékařský dům
Zdůvodnění: Předložen návrh dodatku č.l SoD mezi městem Plasy a BIS a.s. Dodatek řeší dílčí změny díla stavební části
vynucené změnami požadavků objednatele nebo nutnosti provádění prací, které nebyly součástí projektu. Cenový dopad
-757.353,21,-Kč bez DPH
Usnesení: RM schvaluje uzavřeni dodatku č.l SoD mezi městem Plasy a BIS a.s. Dodatek řeší dílčí změny díla stavební
části vynucené změnami požadavků objednatele nebo nutností provádění prací, které nebyly součástí projektu. Cenový
dopad -757.353,21,-Kč bez DPH
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 409/2019

zdrželo se: 0

5) Rozvoj města
Žádost o vybudování vysílacích bodů pro provoz internetu ve městě Plasy
Zdůvodnění: Společnost Stamet předložila RM žádost o povolení vybudování přípojných bodů ve městě Plasy, a to
konkrétně na budově kina č.p. 41 a na budově č.p. 528, které jsou v majetku města Plasy.
Usnesení: RM souhlasí s vybudováním přípojných bodů ve městě Plasy, a to konkrétně na budově kina č.p. 41 a na budově
č.p. 528, které jsou v majetku města Plasy a žádá o předložení návrhu smlouvy o umístění zařízení.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 410/2019

zdrželo se: 0

Cenová nabídka - Modernizace sběrného dvora odpadu - město Plasy
Zdůvodnění: Společnost Mazeppa s.r.o. předložila cenovou nabídku na zpracování dvou veřejných zakázek v rámci
projektu: Modernizace sběrného dvora odpadů - město Plasy.
Usnesení: RM bere nabídku na vědomí a na příštím zasedání se k ní vyjádří.

Zpracování žádosti o dotaci - Alej vzdechů
Zdůvodnění: RRA Plzeň předložila návrh smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování a kompletace podkladů pro podání
žádosti o dotaci do 132. výzvy MŽP v rámci OPŽP 2014-20. Předmětem žádosti je "Revitalizace - Alej vzdechů Plasy".
Realizace projektu vychází z dlouhodobých priorit vašeho města, které jsou definovány jak v Programu rozvoje města Plasy
(resp. Akčním plánu pro rok}' 2016-19), tak v rámci Uzemní studie sídelní zeleně města Plasy.
Usneseni: RM schvaluje předložený návrh SoD s podmínkou úpravy bodu 5.4 (úhrada bude provedena po oznámení o
přidělení dotace žadateli, tj. městu Plasy).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 411/2019

zdrželo se: 0

6) Pozemkové záležitosti, budovy
Pozemky - snížení nájemného
Zdůvodnění
pozemku p,
2012
s tím, že celková částka za pronájem činí 1920 Kč/rok (16 Kč/m2/rok). Tuto žádost odůvodňuje udržováním pozemku p.č.
322/28, jehož vlastníkem je Město Plasy.
Usnesení: RM neschvaluje prominutí (snížení) nájemného za pronajatý pozemek.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 412/2019

zdrželo se: 0

Žádost o schválení vyjmutí pozemku č. par. 56/1 v k. ú. Plasy z lesního půdního fondu
Zdůvodnění: Manželé
podali žádost o schválení vyjmutí pozemku č. par. 56/1 v k. ú. Plasy z lesního půdního fondu
z důvodu výstavby lUJÍ^čl&íejším pozemku č. par. 55/1 v k.ú. Plasy.
Usnesení: RM souhlasí s vyjmutím celého pozemku č. par. 56/1 v k. ú. Plasy z lesního půdního fondu s podmínkou, že
veškeré náklady hradí žadatel - stavebník.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 413/2019

zdrželo se: 0

Povolení vstupu na pozemky
Zdůvodnění: Společnost AZCONSULT spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Labem požádala o povolení vstupu na pozemky v
souvislostí s akcí "1/27 Plasy - obchvat, Podrobný geotechnický průzkum" pro připravovanou stavbu obchvatu komunikace
1/27 u města Plasy, termín provádění prací je záři 2019 - leden 2020.
Usnesení: RM souhlasí se vstupem na předmětné pozemky a žádost schvaluje.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 418/2019

zdrželo se: 0

Smlouva na zajištění TDI - komunikace U Václava
Zdůvodnění: Předložena smlouva na zajištění technického dozoru stavby Komunikace a zpevněné ploch ul. U Václava - 4
Bytové domy
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru stavby Komunikace a zpevněné ploch ul. U
Václava - 4 Bytové domy mezi městem a panem Jiřím Kováříkem, Lobezská 40,326 00 Plzeň.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 414/2019

zdrželo se: 0

Pozemkové úpravy v Horním Hradišti
Zdůvodnění: Městu Plasy byly předloženy návrhy:
3! - pozemek p.č. 856/6 v k.ú. H. Hradiště v majetku Úřadu pro zastupování státu - LV 60000, nabízí jejich vlastnictví
přenechat
Městu Plasy, pokud město bude mít zájem
2) - Lesy ČR požadovali směnit jejich odloučený pozemek p. č. 340 a výměru přidat k p. č. 801 a 791
3) - žádost o změnu územního plánu - bude projednáno s vlastníky pozemků a předloženo na dalším jednání RM (zahrnutí
částí

krajních pozemků území obce do zastavitelného území obce)

Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení návrhy v pozemkové úpravé v k.ú. H. Hradiště
1) - pozemek p.č. 856/6 v k.ú. H. Hradiště v majetku Úřadu pro zastupování státu - LV 60000 - vlastnictví přenechat
Městu Plasy
2) - směnit odloučený pozemek LČR p. č. 340 a výměru přidat k p. č. 801 a 791 v ,ú. H. Hradiště

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 415/2019
7)

zdrželo se: 0

D iskuze

Projekt: Plzeňský kraj - bezpečný kraj
Zdůvodnění: MěU obdržel nabídku KU PK, odbor bezpečnosti a krizového řízení na instalaci tubusú obsahujících zásobu
reflexních samolepek na zvolených místech ve městě.
Usnesení: RM bere nabídku na vědomí.
Nabídka propagace města Plasy
Zdůvodnění: Vydavatelství IPR, s.r.o. předložilo nabídku na propagaci města Plasy v publikaci Kam v Praze/Křížem krážem
ČR 2020.
Usnesení: RM neschválila účast města Plasy v nabízené publikaci.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 416/2019

zdrželo se: 0

Nabídka výpočtu daňových příjmů obce na 2020 až 2022 s dopadem novely RUD - včetně ekonomické statistiky 10 let do minulosti
Zdůvodnění: Subject: Výpočet daňových příjmů obce na 2020 až 2022 s dopadem novely RUD - včetně ekonomické
statistiky 10 let do minulosti
Tradičně lze nyní u Ing. Tesaře objednat výpočet daňových příjmů obce na 2020 až 2022 s mnoholetou statistikou do
minulosti (wAvw.cityfmance.cz). Obsahuje mj.:
*Daňové příjmy dle seskupení položek;
*Výpočet příjmů obce na žáky dle RUD;
*Porovnání provozního hospodaření obce s průměrem v ČR; *Avízo finančního zdraví obce; *cca 12 stran přehledných
grafů a tabulek.
Cena je 2 904 Kč vč, 21 % DPH, objednávejte na odkazu zde (nebo ona emailu sekretariat@cityfinance.cz
http://wAvw.cityfinance.cz/cityfinance/555-katalog-sluzeb
Dodáváme od září ve vazbě na termín vydání nové vyhlášky MF ČR k RUD a aktuální predikce výnosů daní.
Objednávat lze též střednědobý výhled rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem, který je sice dražší (24200 Kč vč.
DPH), ale obsahuje výhled finančních možností obce na období 2020 až 2024, strop bezpečného zadlužení, rating a vývoj
financí 21 let do minulosti.
Podrobný obsah služeb a další služby na WAVw.cityfinance.cz
Dobré finance a příjemné dny vám přeje
Ing. Luděk Tesař
www.cityfinance.cz

Usnesení: RM schvaluje objednání analýzy' za cenu 2 904 Kč \'č. 21 % DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 419/2019

zdrželo se: 0

Presentace s řešením akutního i dlouhodobého nedostatku pitné vody pro obce a menší města
Zdůvodněni: Presentace s řešením akutního i dlouhodobého nedostatku pitné vody pro obce a menší města

Ý)

Usnesení: RM bere 11a vědomí.
Výběrové řízení - Digitální technická mapa
Zdůvodnění: Město Plasy získalo dotaci na Digitální technickou mapu města Plasy. V současné době je nutné vypsat VŘ na
dodavatele pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Plasy.
Usnesení: RM schvaluje vypsání VŘ na dodavatele pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 417/2019

zdrželo se: 0

Vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu pro dostavbu ZŠ
Zdůvodněni: RM projednala návrh na vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu pro dostavbu pavilonu I.stupně ZŠ
Plasy.
Usnesení: RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu pro dostavbu pavilonu I.stupně ZŠ Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 420/2019
V Plaších, dne

Ot.oQ*

íoí

Ověřovatel:

Kovářík Petr

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

zdrželo se: 0

