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ZÁPIS
Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 20.02.20í 9
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kovářík Petr

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 10. 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 Kováříka, zapisovatel je Ivana Horská - tajemnice
MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 157/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

II Osadní výbory. SDH
Zápis z jednání OV Žetonice s Kralovkkou zemědělskou, a.s.
Zdůvodnění: Pan místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis zjednání zástupců OV Žebnice se zástupci Kralovické
zemědělské, a.s. ohledně akce "Vodovod", prostranství u obecního domu a čištění příkopů v obcí.
Usnesení: RM bere zápis a informace podané místostarostou na vědomí.
Zápis z jednání OV Žebnice ze 17.2.2019
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis č. 4 zjednání OV Žebnice ze 17.2.2019.
Usnesení: RM bere zápis na vědomi. Požadavek OV na zaslání dokumentace splněn.
Schválení podání žádosti o finanční příspěvek pro JSBHQ - H. Hradiště
Zdůvodnění: Byl předložen návrh na podání žádosti o finanční příspěvek na pořízení věcných prostředků pro JSDHO H. Hradiště z programu - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK y roce 2019 Jedná se o pořízení 2 ks
zásahových hadic C52, 4 ks B75 - 14 000 Kč, proudnice kombinovaná 1 ks - 5 800 Kč a teleskopická tyč Fireman - 14
600 Kč. Celkové náklady akce činí 34 400 Kč.
Usnesení: RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na pořízení věcných prostředků pro JSDHO - H. Hradiště z
programu - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2019Jedná se o pořízení 2 ks zásahových hadic
C52, 4 ks B75 - 14 000 Kč, proudnice kombinovaná 1 ks - 5 800 Kč a teleskopická tyč Fireman -1 4 600 Kč. Celkové
náklady akce činí 34 400 Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 158/2019

zdrželo se: 0

2) Příspěvkové organizace. TS
Přerušení provozu školní družiny
Zdůvodnění: Ředitelka ZŠ Plasy zaslala zřizovateli oznámení o přerušení provozu školní družiny v době jarních
prázdnin 25. 02. - 01. 03.2019, z důvodu malého počtu přihlášených žáků.
Usnesení: RM bere na vědomi přenášení provozu školní družiny v době jarních prázdnin 25, 02. - 0.1.03. 20.19, z důvodu
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malého počtu přihlášených žáků.
Jmenování Dozorčí rady TS Plasy s.r.o.
Zdůvodnění: RM schvaluje jmenování členů Dozorčí rady TS Plasy s.r.o.
Usnesení: RM schvaluje jmenování členů Dozorčí rady TS Plasy s.r.o. ve složení: Bc. Tomáš Kouba, Ing. Jiří Prantner,
p. Pavel Kolář.
Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 159/2019

zdrželo se: O

Jmenování Dozorčí rady PKS Plasy s.r.o.
Zdůvodnění: RM jmenuje Dozorčí radu společnosti PKS Plasy s.r.o.
Usnesení: RM schvaluje jmenovování Dozorčí radu společnosti PKS Plasy sxo.ve složení: Ing. Ivo Komatovský, p.
Vladimír Záhřebský, Ing. Jan Kovářík.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 160/2019

zdrželo se: 0

Prodej Digitálního prejektamí LCD Panasonic PTEW 630EJ-prom. z majetku Městské knihovny Plasy PKS Plasy s.r.o.
Zdůvodnění: Městská knihovna Plasy má v majetku Digitální projektor LCD Panasonic PTEW 630EJ-prom., který
nepotřebuje ke své činnosti, město Plasy jej do majetku, také nepotřebuje, a proto je nabízen k odprodeji PKS Plasy s.r.o.,
a to za zůstatkovou cenu 13.156,-Kč.
Usnesení: RM schvaluje prodej Digitálního projektor LCD Panasonic PTEW 630EJ-prom. z majetku Městské knihovny
Plasy PKS Plasy s.r.o., a to za zůstatkovou cenu 13.156,-Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 161/2019

zdrželo se: 0

3) Finanční odbor
OZV města Plasy č. 1/2019, kterou se ruší OZV města Plasy č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj.
Zdůvodnění: OZV města Plasy č. 1/2019, kterou se mší OZV města Plasy c . 7/2010 o místním poplatku za provozovaný
hrací přístroj je ke schválení navržena z důvodu, že již delší dobu nemá město Plasy zákonné oprávnění k vybírání
předmětného poplatku.
Usnesení; RM doporučuje ZM ke schváleni OZV města Plasy č. 1/2019, kterou se mší OZV města Plasy č. 7/2010 o
místním poplatku za provozovaný hrací přístroj.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 162/2019

zdrželo se: 0

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí PKS
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí
společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o. (dále PKS). Dodatek č. 1 upravuje - aktualizuje předmět nájmu, který je nově
specifikován v příloze č. la a v souvislosti s tím upravuje - aktualizuje výši nájemného.
Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o.
(dále PKS). Dodatek č. 1 upravuje - aktualizuje předmět nájmu, který je nově specifikován v příloze č. la a v souvislosti
s tím upravuje - aktualizuje i výši nájemného.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 163/2019

zdrželo se: 0

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu částí nemovitostí č.p. 4:1 v Plaších
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Dodatek č. i ke Smlouvě o nájmu částí nemovitosti č.p.
41 v Plaších, která je součástí pozemku pare. č. 76/1 v obci a k.ú. Plasy, společnosti Plaské kulturní středisko (dále
PKS). Tento dodatek č. 1 nově upravuje či. V. Nájemné a platby za služby, bod 2., konkrétně pak platby za elektřinu a
plyn.
Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č.p. 41 v Plaších, která je součástí pozemku
pare. č. 76/1 v obci a k.ú. Plasy, společnosti Plaské kulturní středisko (dále PKS). Tento dodatek č. 1 nově upravuje čl. V.
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Nájemné a platby za služby, bod 2., konkrétně pak platby za elektřinu a plyn.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 164/2019

zdrželo se: 0

Inventarizační zpráva 2018
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města pro informaci inventarizační zprávu města Plasy za rok 2018. RM
bere inventarizační zprávu za rok 2018 na vědomí.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s IQ GASTRO s.r.o.
Zdůvodnění : Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s IQ GASTRO s.r.o.
uzavřené dne 13.9.2018 týkající se dodávky a montáže gastronomického zařízení. Tento dodatek č. 1 řeší aktualizaci
předmětu smlouvy, tj. aktualizaci dodávky a montáže gastronomického zařízení, který je nově specifikován v příloze č.
la, a cenu díla.
Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s IQ GASTRO s.r.o. uzavřené dne 13.9.2018 týkající se
dodávky a montáže gastronomického zařízení. Tento dodatek č. 1 řeší aktualizaci předmětu smlouvy, tj. aktualizaci
dodávky a montáže gastronomického zařízení, který je nově specifikován v příloze č. la, a cenu díla.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 165/2019"

zdrželo se: 0

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o poskytnutí účelové dotace č. smlouvy 02102019 z plzeňského
kraje na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu z dotačního programu - Podpora sociálních služeb dle
§101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 1 304 297 Kč. Dotace bude vyplacena ve dvou splátkách 1. ve výši 60% a 2. splátka ve výši 40% do 15.7.2019
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. smlouvy 02102019 z plzeňského kraje na
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu z dotačního programu - Podpora sociálních služeb dle §101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 1 304 297 Kč. Dotace bude vyplacena ve dvou splátkách - 1. ve výši 60%
a 2. splátka ve výši 40% do 15.7.2019
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 166/2019

zdrželo se: 0

Smlouva o poskytnutí dotace- dopravní obslužnost PK 2019
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o poskytnutí účelové dotace určena na zajištění dopravní obslužnosti
na území PK v roce 2019, Město Plasy je jako poskytovatel a Plzeňský kraj jako příjemce.Dotace bude použita na
úhradu ztráty, která vznikla dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smluv
dopravců s příjemcem. Dotace bude vyplacena ve výš i 93 485 Kč.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení předloženou smlouvu o poskytnutí účelové dotace určenou na zajištění
dopravní obslužnosti na území PK v roce 2019, Město Plasy je jako poskytovatel a Plzeňský kraj jako příjemce.Dotace
bude použita na úhradu ztráty, která vznikla dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na
základě smluv dopravců s příjemcem. Dotace bude vyplacena ve výš i 93 485 Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 167/2019

zdrželo se: 0

Úklid společných prostor, sálu, salonků, stavebního úřadu v PKS Plasy s.r.o.
Zdůvodnění: MěÚ Plasy oslovil 6 úklidových firem se žádostí o cenovou nabídku na úklid společných prostor, sálu,
salonků , stavebního úřadu v PKS Plasy s.r.o. MěÚ Plasy předkládá nabídku společnosti Saxana Group. Podrobné
vysvětlení předloží najednání rady města tajemnice MěÚ.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy na úklid prostor v budově PKS Plasy s.r.o.se společností SAXANA GROUP
k.s., IČO: 27972046, se sídlem v Plzni, a to na dobu určitou od 01.03. 2019 do 3!. 05. 2019, za cenu 26.613,-Kč/měsíc
(cena včetně DPH). Cena obsahuje komplexní službu včetně dopravy, mzdových nákladů, nákladů na manažera,
strojního vybavení, chemie, veškerých úklidových pomůcek, BOZP a OPP. Poměrnou částku z celkové ceny bude dle
využívání hradit město Plasy a PKS Plasy s.r.o.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 168/2019

zdrželo se: 0

4) Rozvoj města
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Nominace zástupce města Plasy na valnou hromadu VAKu a.s. Plzeň
Zdůvodnění: Město Plasy nominuje svého zástupce najednání Valné hromady společnosti VAK a.s. Plzeň.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení zástupce města Plasy najednání Valné hromady společnosti VAK a.s. Plzeň
pana starostu Zdeňka Hanzlíčka a v případě, že se nebude moci jednání zúčastnit je druhým zástupcem Bc. Tomáš
Kouba, I. místostarosta.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 169/2019

zdrželo se: 0

Nominace zástupce města Plasy do správní rady společnosti VAK sus. Plzeň
Zdůvodnění: Město Plasy nominuje svého zástupce do správní rady společnosti VAK a.s. Plzeň
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení zástupce města Plasy do správní rady společnosti VAK a.s. Plzeň starostu
města pana Zdeňka Hanzlíčka.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 170/2019

zdrželo se: 0

51 Pozemkové záležitosti, budovy

-

ČEZ Distribuce, a.s - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB

Zdůvodněn!: Městu Plasy.byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV12-0014101 /l,Plasy, PS, Školní, pozemek p.č. 265/8 kNN fiirmou ČEZ Distribuce, a.s.Děčín v zastoupení SPIE
Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno,provozovna Lubomír Frundl, Plzeň. Jedná se o zřízení distribuční soustavy- zemní
kabelové vedení za jednorázovou náhradu 4200 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné
sazby.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-120014101/1,Plasy, PS, Školní, pozemek p.č. 265/8 kNN fiirmě ČEZ Distribuce, a.s.Děčín v zastoupení SPIE Elektrovod,
a.s. odštěpný závod Brno,provozovna Lubomír Frundl, Plzeň. Jedná se o zřízení distribuční soustavy- zemní kabelové
vedení za jednorázovou náhradu 4200 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby.
Hlasoyání: pro: 5
proti; 0
SCHVÁLENO usn.č. 171/2019

zdrželo se: 0

ČEZ Distribuce, a.s.- Smlouva o budoucí smlouvě a zřízení VB a dohoda o umístění stavby
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohoda o umístěni stavby č. IV12-0012810/VB1 finnou ČEZ Distribuce, a.s.v zastoupení fi. Ornexom GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8
zmocněnec- Anna Honzíkové ÍČ: 49196812. Jedná se o zřízení distribuční soustavy- kabelové vedení NN, pojistková
skříň za jednorázovou náhradu 5700 Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné zákonné sazby.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0012810/VB1
firmě ČEZ Distribuce, a.s.v zastoupení fi. Ornexom GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8 zmocněnec- Anna Honzíkové
IČ: 49196812. Jedná se o zřízení distribuční soustavy- kabelové vedení NN, pojistková skříň za jednorázovou náhradu
5700 Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné zákonné sazby.
Hlasování: pro: 5
proti; 0
SCHVÁLENO usn.č. 172/2019

zdrželo se: 0

ČEZ Distribuce, a.s.- Smlouvao budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby
Zdůvodnění: Město Plasy byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. 1V-12-0014286/VB1 v k.ú. Plasy, PS, Potoční, na pozemku p.č. 55/1 k NN, finnou ČEZ Distribuce, a.s. v
zastoupení Ornexom GA Energo, s.r.o. Na Střílně 1929/8, Plzeň, IČ; 49196812 - zmocněnec Bohuslava Synková.Jedná
se o zřízení distribuční soustavy- kabelové vedení NN za jednorázovou cenu 1000 Kč, ke které bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle platné zákonné sazby.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0014286/VB1 v k.ú. Plasy, PS, Potoční, na pozemku p.č. 55/1 k NN, firmě ČEZ Distribuce, a.s. v
zastoupení Ornexom GA Energo, s.r.o. Na Střílně 1929/8, Plzeň, IČ: 49196812 - zmocněnec Bohuslava Synková.Jedná
se o zřízení distribuční soustavy- kabelové vedení NN za jednorázovou cenu 1000 Kč, ke které bude připočtena daň z
přidané hodnoty dle platné zákonné sazby
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 173/2019

zdrželo se: 0
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Nabídka nemovitosti ke koupi - využití zákonného předkupního práva
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena nabídka nemovitosti ke koupi - využití zákonného předkupního práva, paní
\ bytem
'21, Skvrňany, 318 00 Plzeň. Město Plasy je vlastníkem pozemku p.č. 465/50 v k.ú.
H. Hradiště, LV 10001 na kterém se nachází předmět převodu - nemovitost E 28, stavba pro rodinnou rekreaci - kupní
cena za předmět převodu činí 430 000 Kč.
Usnesení: RM Plasy nemá zájem využít předkupního práva na předmět převodu - nemovitost E 28, na pozemku p.č.
465/50 v k.ú H Hradiště, Předkupní právo dle ustanovení § 3056 zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 174/2019

zdrželo se: 0

Prodej pozemkuZdůvodnění: Města Plasy byla předložena žádost o prodej pozemku p.č. 465/48 v k.ú. H. Hradiště o celkové výměře 32
m2, p.
em, bytem ?
Třemošná. Jedná se pouze o pozemek pod chatou E 68, která je ve
vlastnictví žadatele.
Usnesení: RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 465/48 v k.ú. H. Hradiště o celkové výměře 32 m2, p.
bytem Plaská 203,330 11 Třemošná. Jedná se pouze o pozemek pod chatou E 68, která je ve vlastnictví
žadatele.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 175/2019

zdrželo se: 0

ČEZ Distribuce, a.s.- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-0013758/VB1 firmou ČEZ Distribuce,a.s., IČ: 24729035, se sídlem Běčín-Podmokly v zastoupení firmy
Omexom GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8,323 00, zmocněnec Bohuslava Synková. Jedná se o zřízení distribuční
soustavy-kabelové vedení NN a přípojkovou skříň v pilíři na pozemcích p.č.368/17,22; 518/3,4; 478/5,15,16; 413/22 v
k.ú. Plasy. Za jednorázovou náhradu 1300 Kč k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ě. IV-120013758/VB1 firmě ČEZ Distribuce,a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín-Podmokly v zastoupení firmy Omexom GA
Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8,323 00, zmocněnec Bohuslava Synková. Jedná se o zřízení distribuční soustavykabelové vedení NN a přípojkovou skříň v pilíři na pozemcích p.č. 368/17,22; 518/3,4; 478/5,15,16; 413/22 v k.ú.
Plasy. Za jednorázovou náhradu 1300 Kč k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 176/2019

zdrželo se: 0

Cenová kalkulace na káceni a řez stromů v íntravilámu města
Zdůvodnění: MěÚ Plasy požádal odbornou společnost Prostrom o předložení cenové kalkulace na kácení a řez stromů v
intravilánu města. Nabídka byla předložena a tuto MěÚ Plasy předkládá k projednání radě města . Finanční prostředky v
rozpočtu města na realizaci této akce jsou plánovány.
Usnesení: RM schvaluje zadání káceni a řezů stromů v intravilánu města dle předložené cenové kalkulace společnosti
PROSTROM Bohemia s.r,o„ IČO 26376717, se sídlem v Plzni. Jedná se o 14 stromů za celkovou cenu 142.375,86 Kč
(cena včetně DPH).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO Í1S 81.Č. 177/2019

zdrželo se: 0

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019
Zdůvodnění: Město Plasy je v současné době zapojené do projektu DTM PK a má vydanou vyhlášku, na jejímž základě
probíhá průběžná aktualizace mapových vrstev povrchové situace na základě DSPS, případně podkladů pro kolaudace
nových staveb.
Pro partnerská města a obce, které mají vydanou vyhlášku o DTM vypisuje Plzeňský kraj dotační titul na doplnění
informací o povrchové situaci, případně na přepracováni podkladů / nové mapováni inženýrských sítí, které jsou v
majetku, spoluvlastnictví nebo správě sněsta. Jedná se o možnost doplnit, upřesnit, nebo nově pořídit přesné informace o
povrchové situaci a průběhu inženýrských sítí, které je pak dále možné využívat např. pro účely vedení pasportů. (V
případě města Plasy by se mohlo jednat především o doplnění kompletní povrchové situace přidružených obcí, případně
o mapování sítí technické infrastruktury.)
Výše dotace ze strany krajského úřadu na uvedené investiční akce se pohybuje v rozsahu 80% až 95% nákladů v
závislosti na rozsahu mapovaného území, a to až do výše 1,5 milionu korun. Podmínkou pro přidělení dotace je, že
h{{ps://piasy.íeaiTiassistant.cz/'ajax/mmHome.php?form=priníPfocess&prtnt=981&taskJd=:0&prin'ttype=prínter&iprocld=24941&save=faise
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získaná data budou vložena do DTM PK a nadále udržována. (K údržbě existujícího datového fondu DTM Vás již v
současnosti zavazuje vydaná vyhláška o DTM).
Přiloženy rámcové nabídky na doplnění mapových podkladů.
Podrobné info: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/663/
Usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem Finanční podpora datového fondu technické mapy v
Plzeňském kraji 2019
podíl na nákladech bude řešen v návrhu rozpočtu na rok 2020
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 178/2019

zdrželo.se: 0

6) D iskuze
Memorandum o společném zájmu obyvatel severního Plzeňska a Rakovnicka.
Zdůvodněni: Memorandum o společném zájmu obyvatel severního Plzeňska a Rakovnicka na zachování a revitalizaci
dráhy Rakovník - Mladotice a zavedení železničního spojení Plzně s Rakovníkem.
RM pověřuje starostu k dalšímu jednám v záležitosti memoranda.
V Plaších, dne
Ověřovatel:

Kovářík Petr

Zapisovatel :

Horská Ivana

Starosta města: Zdeněk Hanzlíček
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