ZÁPIs
Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 23.10.2019
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 26. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení
Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplněni.
Usnesení: RM schvaluje program jednání, ověřovatel zápisu je Tomáš Kouba, zapisovatel je Ivana Horská - tajemnice
MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 483/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.
Usn.č. 246,453,472, 473 (trvá). Usn. č. 293,415,458,470,477 (probíhá). Ostatní usnesení jsou splněna.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Záměr převodu zametacího vozu z majetku města Plasy do majetku TS Plasy s.r.o.

Zdůvodnění: RM projednala návrh na schválení záměru převodu zametacího vozu z majetku města Plasy do majetku TS
Plasy s.r.o. a stanovisko právnicky města, jak by město postupovalo v případě schválení a realizace tohoto záměru.
Usnesení: RM schvaluje záměr převodu zametacího vozu z majetku města Plasy do majetku TS Plasy s.r.o.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 484/2019

zdrželo se: 0

2) Výbory a komise, osadní výbory. SDH
Čerpání rozpočtů obcí, JPO a SDH k 30.9.2019
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil aktuální čerpání rozpočtů přidružených obcí, JPO a SDH k
30.9.2019.
Usnesení: RM bere rozpočty na vědomí.
Nákup věcných prostředků PO pro SDH Babina
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku íl. D.S.D. METAL plus spol. s r. o., Karlova 7, 301 00
Plzeň na 5 ks hadice B75 v celkové ceně 14.610,- vč. DPH.

Usnesení: RM schvaluje nákup 5 ks požární hadice B75 od fi. D.S.D. METAL plus spol. s r. o. za celkovou cenu
14.610,- Kč včetně DPH. Bude hrazeno z rozpočtu SDH Babina.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 485/2019

zdrželo se: 0

Nákup požárních stejnokrojů PS I a PS II pro SDH Žebnice
Zdůvodnění: I. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku fi. Jan Benda - požární služby, Terezie Brzkové 26,
318 00 Plzeň 6 ks PS II a 2 ks PS I za celkovou cenu 19.368,- vč. DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup požárních stejnokrojů od fi. Jan Benda - požární služby za celkovou cenu 19.368,- Kč vč.

DPH. Bude hrazeno z rozpočtu SDH Žcbnice.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 486/2019

zdrželo se: 0

Nákup a osazení nového vánočního stromu do obce Žebnice
Zdůvodnění: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku fi Mik-zahrady, Ing. Miroslav Koča, U Střelnice 22S,
33 S 0! Plasy na nákup a osazení nového vánočního stromu v obci Žebnice za cenu do 3.000.- Kč vč. DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup a výsadbu nového vánočního stromu v obci Žebnice panem Ing. Miroslavem Kočou za
cenu do 3.000,- vč. DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 487/2019

zdrželo se: 0

Návrh odměn členům OV, výborů a komisí za období 10/2018- 9/2919
Zdůvodnění: I. místostarosta předložil Návrh rozdělení odměn členům OV, výboru ZM a komisí RM za období říjen
201S až září 2019 včetně ve výši 78.100,- Kč
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení návrh odměn členům OV, výborů ZM a komisí RM v celkové výši 78.100,Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 488/2019

zdrželo se: 0

Návrh rozpočtů jednotlivých OV, SDH a JPO na rok 2020

Zdůvodnění: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil návrhy rozpočtů OV, SDH a JPO na rok 2020.
Usnesení: RM bere rozpočty OV, SDH a JPO na rok 2020 na vědomí a požadavky budou zapracovány do rozpočtu
města na rok 2020.

3) Příspěvkové organizace. TS. PKS
Přerušení provozu ŠD Základní školy Plasy

Zdůvodnění: Ředitelka ZŠ předkládá informaci o přerušení provozu ŠD ZŠ Plasy ve dnech 29. a 30. 10. 2019 z důvodu
malého počtu, přihlášených dětí.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí.
Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany

Zdůvodnění: Předmětem této "Smlouva o připojeni elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany" je připojení
Multifunkčního a kulturního centra Plasy, Plzeňská 41, Plasy na pult centrální ochrany. Smlouva bude po schválení
uzavřena mezí městem Plasy a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, se sídle Plzeň, 1Č
70883378.
Usnesení: RM schvaluje uzavření "Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na puit centrální ochrany" je
připojení Multifunkčního a kulturního centra Plasy, Plzeňská 41, Plasy na puit centrální ochrany. Smlouva bude po
schválení uzavřena mezi městem Plasy a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje , se sídle Plzeň,
IČ 70883378. RM schvaluje smlouvu s tím, že bude provedeno školení odpovědných osob na obsluhu OPPO (obslužný
pult požární ochrany) v budově BIO STŘELA.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 489/2019

zdrželo se: 0

MŠ - žádost o změnu rozpočtu 2019
Zdůvodněni: Ředitelka MŠ Plasy žádá radu města o souhlas se zrněnou rozpočtu MŠ na rok 2019. která spočívá ve
sníženi účtu 502 - spotřeba energie o 3 tis. Kč a navýšení účtu 512 - cestovné o 3 tis Kč - vliv na celkovou výši nákladů
0.- Kč - viz příloha - žádost s vysvětlením - pouze změna mezi nákladovými položkami.
Usnesení: RM schvaluje žádost MŠ Plasy' o změnu rozpočtu na rok 2019, která spočívá ve snížení účtu 502 - spotřeba
energie o 3 tis. Kč a navýšení účtu 512 - cestovné o 3 tis Kč - vliv na celkovou výši nákladů 0,- Kč - viz příloha - žádost
s vysvětlením - pouze změna mezi nákladovými položkami.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 490/2019

zdrželo se: 0

DDM Kopretina - žádost o změnu rozpočtu
Zdůvodnění: Ředitelka DDM Kopretina Plasy žádá radu města o souhlas se změnou rozpočtu DDM Kopretina na rok
2019, která spočívá v přesunech mezi nákladovými účty - viz příloha - vliv na celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč pouze změna mezi nákladovými položkami - viz. Žádost DDM s vysvětlením.

Usnesení: RM schvaluje změnu rozpočtu DDM Kopretina narok 20) 9, která spočívá v přesunech mezi nákladovými
účty - viz příloha - vliv na celkovou výši nákladů rozpočtu: 0,- Kč - pouze změna mezi nákladovými položkami - viz
Žádost DDM s vysvětlením.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 491/2019

zdrželo se: 0

4) Dotace
Koncepce rozvoje - 2020 - 2025 TJ Sokol Plasy
Zdůvodněni: Rada města žádá TJ Sokol Plasy o doplnění podkladů o podrobnější rozpis položek výhledu rozpočtu a
doložení daňového přiznání, které bylo podáno na FÚ včetně příloh.
Dotace MAS Světovina - kostel sv.Václava
Zdůvodnění: Byl předložen návrh podání žádosti o dotaci na opravu kostela sv. Václava do programu-MAS Světovina 1ROP.- Kulturní památky 3. výzva, příjem projektů od 1.10.2019 do 2.11.2019
Podání žádosti o dotaci do 3. výzvy bude v upraveném rozsahu:
•
Kompletní objekt střechy
•
Kompletní oprava předsazeného vstupního schodiště do hrobky a smuteční síně vč. přiléhajícího soklu fasády viz.
označení na
pohledu v příloze.
•
Repase vstupních dveří do hrobky a smuteční síně.
Alokace výzvy 3.483.534, 20 Kč.

Usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kostela sv. Václava do programu-MAS Světovina -IROP.Kulturní památky 3. výzva, příjem projektů od 1.10.2019 do 2.11.2019
Podání žádosti o dotaci do 3, výzvy bude v upraveném rozsahu:
•
Kompletní objekt střechy
•
Kompletní oprava předsazeného vstupního schodiště do hrobky a smuteční síně vč. přiléhajícího soklu fasády viz.
označení na
pohledu v příloze.
•
Repase vstupních dveří do hrobky a smuteční síně.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 492/2019

zdrželo se: 0

5 ) F in a n č n í o d b o r
Klastr Chytrý Plzeňský kraj - změna placení příspěvků od r. 2020
Zdůvodnění: Na Valné hromadě klastru - někdy ve druhé polovině listopadu - dojde k úpravě stanov. Bod, kteiý se týká
města Plasy:
Právnické osoby, které jsou členy Klastru, budou nazýváni jako ..Komerční členové14, není-li dále stanoveno jinak. Klastr
však může mít za členy i právnické osoby, jejichž charakter není podnikatelský, tj. zejména veřejné vysoké školy, střední
školy, výzkumné organizace, nadace, municipality, kraje, spolky, sdružení a asociace, přičemž tito členové Klasiru
budou nazýváni jakožto ..Akademičtí" či jiní „Přidružení členové". Tito Akademičtí či Přidružení členové platí členské
příspěvky pouze na základe rozhodnutí Valné hromady. Výše těchto příspěvků může být rozdílná oproti výši příspěvků
Komerčních členu. Všichni členové Klastru však mají právo účastnit se jednáni Valné hromady, hlasovat a býti voleni do
orgánů Klastru. O tom, zdaje přijímaný člen přijímán jako člen akademický, přidružený či komerční, rozhoduje
Výkonná rada.
V současně platných stanovách jsou Akademičtí či Přidružení členové (Plasy) osvobozeni od příspěvků. Nyní o výši

příspěvků bude rozhodovat již zmíněná Valná hromada.
Předběžný návrh zní, že Přidružení členové by v roce 2020 měli platit 10 000,- Kč jako roční příspěvek.
RM odkládá projednání návrhu na své další jednání, kam bude pozván k projednání Ing. Jiří Prantner.
Darovací smlouva
Zdůvodněni: MčU předkládá RM kc schválení uzavření Darovací smlouvy na částku lOOtis.Kč, kterou daruje společnost
Blusíery s.r.o., se sídlem Plzeň. lč 002575027 městu Plasy.
Usnesení: RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku lOOtis.Kč, kterou daruje společnost Blustery s.r.o., se
sídlem Plzeň, IČ 002575027 městu Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 493/2019

zdrželo se: 0

Návrh rozpočtového opatření RO č. 11-2019
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č. 11-2019 - viz příloha. Jedná se o
změny schváleného rozpočtu na rok 2019 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů a ve změnách nemajících vliv na schodek rozpočtu. Dopad rozpočtového opatření RO č. 11-2019 na schválený
rozpočet 2019: změna příjmů: +241,395 tis. Kč, změna výdajů:+19,600 tis. Kč, financování: -221,795 tis. K č-viz
příloha.
Usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatřeni RO č. 11 -2019 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na
rok 2019 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů ave změnách nemajících
vliv na schodek rozpočtu. Dopad rozpočtového opatření RO č. 11-2019 na schválený rozpočet 2019: změna příjmů:
+241,395 tis. Kč, změna výdajů:+l9,600 tis. Kč, financování: -221,795 tis. Kč - viz příloha.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 494/2019

zdrželo se: 0

Uzavření smlouvy o pojištění majetku s Českou pojišťovnou a.s.

Zdůvodnění: Jedná se o navržené úpravy rozsahu pojištění ve stávajících pojistných smlouvách u České pojišťovny a.s. náhrada novými pojistnými smlouvami u České pojišťovny a.s.(pojištění majetku a pojištěni odpovědnosti ) s
odloženým počátkem od 1.2. 2020.
Usnesení: RM schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti mezi městem
Plasy a Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Praha, IČ 45272956, a to s účinností ode dne 1. 2. 2020.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 495/2019

zdrželo se: 0

61 Rozvoj města
Provozování městského kamerového dohledového systému

Zdůvodnění: MěU obdržel dopis Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ohledně smlouvy uzavřené na provoz
kamerového dohledového systému, která končí dne 31.1. 2020.
Usnesení: RM pověřuje starostu města jednáním se zástupci KŘ PPK o možnostech uzavření nové smlouvy a projednání
další spolupráce.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 496/2019

zdrželo se: 0

Doporučení K.R - příprava rozpočtu 2020
Zdůvodnění: Existující Akční plán je třeba aktualizovat a sladit s návrhem rozpočtu na rok 2020. rada města odkládá
projednání tohoto bodu na své další jednáni, po předložení konečného doporučení komise výstavby a rozvoje.

7) Pozemkové záležitosti, budovy
Smlouva na užívání anténního stožáru - e.p. 52S, Plasy
Zdůvodnění: Společnost STÁRNET, s.r.o. předložila návrh smlou vy na užívání anténního stožáru, umístěného na budově
v ul. Stará cesta 528, Plasy.
Rada města odkládá projednání tohoto bodu na své další jednání.
.Jmenování výběrové komise - prodej nemovitosti a pozemků p. Mareš

Zdůvodnění: ZM schválilo prodej nemovitosti a pozemků ( p.č. 521 jehož součástí je budova s č. p. 414 a pozemek p. č.
445/55) formou obálkové metody. Ve smyslu usnesení ZM byl zveřejněn záměr prodeje. RM jmenuje výběrovou komisi
pro vyhodnocení nabídek.
Usnesení: RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Ivana Horská, Jiří Prantner,
Václav Gross (náhradník Petra Chmel ířovái
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 497/2019"

zdrželo se: 0

8) D iskuze
Vodovod Žcbnice - čerpací zkouška a prodloužení stavebního povolení
Zdůvodnění: 1. místostarosta Bc. Tomáš Kouba informoval RM o účasti najednání OV Žcbnice ohledně akce "Vodovod
Žcbnice".
Usnesení: RM schvaluje spoluúčast na provedení čerpací zkoušky vrtu Kralovické zemědělské, a.s. v obcí Žcbnice za
cenu 11.110,- Kč bez DPH u firmy VODNÍ ZDROJE, a.s, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5. Zbývající část
11.110,- bez DPH bude hradit Kralovická zemědělská, a.s. Částka bude hrazena z rozpočtu OV Žebnice.
Dále RM pověřuje stavebního technika Petra Kováříka a I. místostarostu Bc, Tomáše Koubu k učiněni nezbytných kroků
k prodloužení stavebního povolení "Vodovod Žebnice".

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 498/2019

zdrželo se: 0

Termíny jednání osudních výborů
Zdůvodnění: I.mistostarosta informoval o termínech jednání osadních výborů.
OV Žebnice - 15. 11.2019 v 19:00 hodin
OV Horní Hradiště - 22. 11. 2019 v 19:00 hodin
OV Lomnická - 30. 11.2019 v 18:00 hodin
OV Nebřcziny - termín bude upřesněn na příštím jednání RM
Rada města bere informaci na vědomí.
V Plaších, dne

Ověřovatel:

Zapisovatel:

Kouba Tomáš

JL
ití!.

Horská Ivana

4Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček

(Ě

r.

mmm

