13. 3. 2019

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?form=printProcess&print=981&task_id=0&printtype=printer&iprocld=25721&sa ve

ZÁPIS
Z 11. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 06.03.2019
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Záhrobský Vladimír

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM .JEDNÁNÍ
Schválení programu 11. 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 Vladimír Záhrobský, zapisovatel je Ivana Horská tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 180/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ. Usnesení č. 162/2019, 167/2019 a 175/2019
trvají - k projednání na veřejném zasedání ZM. Usnesení č. 168/2019 a 177/2019 - probíhají. Ostatní usnesení byla
splněna.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Právní rozbor MV ČR - OZV č. 1/2018 a 2/2018
Zdůvodnění: MěÚ Plasy obdržel právní rozbor MV ČR - OZV č. 1/2018 a 2/2018, které schválilo zastupitelstvo města v
prosinci 2018.
Usnesení: RM bere právní rozbory OZV č. 1/2018 a 2/2018 na vědomí.
OZV města Plasy č. 2/2019, kterou se ruší OZV města Plasy č. 2/2009 o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zdůvodnění: Vnitřní kontrolou bylo městským úřadem zjištěno, že OZV č. 2/2009 o pohybu psů a jiných zvířat na
veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku byla schválena na veřejném zasedání ZM
Plasy dne 29. 4. 2009, usnesením č. 282-09, ale tato nebyla řádně podepsána ani odeslána ke kontrole na MV ČR. Z
tohoto důvodu MěÚ navrhuje její zrušení.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení OZV města Plasy č. 2/2019, kterou se ruší OZV města Plasy č. 2/2009 o
pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 181/2019

zdrželo se: 0

OZV města Plasy č. 4/2019 o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
Zdůvodnění: MěÚ předkládá radě města návrh, pokud bude požadavek předmětnou OZV přijmout, nové OZV o pohybu
psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která je již
konzultována s odborem dozoru a kontroly MVČR.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení OZV města Plasy č. 4/2019 o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných
prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 182/2019

zdrželo se: 0

OZV města Plasy č. 3/2019, kterou se ruší OZV města Plasy č. 1/2017 o nočním klidu.
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Zdůvodnění: Vnitřní kontrolou městského úřadu bylo zjištěno, že OZV města Plasy č. 1/2017 o nočním klidu, která má
několik příloh je tímto v rozporu se zákonem. Tato OZV nebyla po jejím schválení odeslána ke kontrole a příp.
připomínkám na MVČR. Lze vydat na kalendářní rok konkrétní OZV, která bude pravidelně každý kalendářní rok
měněna, ale takováto OZV nemusí být vydána vůbec. MěÚ předkládá návrh OZV města Plasy č. 3/2019, kterou se ruší
OZV města Plasy č. 01/2017 včetně všech jejích příloh.
Usnesení: RM dooručuje ZM ke schválení OZV č. 3/2019, terou se ruší v celém rozsahu včetně příloh OZV č. 01/2017 o
nočním klidu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 183/2019

zdrželo se: 0

OZV města Plasy č. 5/2019 o nočním klidu
Zdůvodnění: MěÚ Plasy doporučil zrušit OZV města Plasy č. 01/2017 o nočním klidu, včetně všech příloh. Město může
stanovit výjimečné případy při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována. Pokud RM a ZM projeví vůli přijmout pro rok 2019 novou OZV o nočním klidu,
předkládáme její návrh, který bude v nejbližších dnech konzultován s odborem kontroly a dozoru MVČR. V navrhované
OZV č. 5/2019 jsou vyjmenovány akce, které přesahují svým konáním čas 22:00 hodin.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení OZV města Plasy č. 5/2019 o nočním klidu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 184/2019

zdrželo se: 0

Žádost o souhlas s konáním sportovní akce - závodu v orientačním běhu
Zdůvodnění: MěÚ obdržel žádost Klubu orientačních sportů Slavia Plzeň o souhlas s konáním sportovní akce - závod v
orientačním běhu, který se koná dne 7. 4. 2019 v prostoru lesa severozápadně od Plas a na louce mezi obcemi Vrážné a
Plasy.
Usnesení: RM schvaluje žádost Klubu orientačních sportů Slavia Plzeň o souhlas s konáním sportovní akce - závod v
orientačním běhu, který se koná dne 7. 4. 2019 v prostoru lesa severozápadně od Plas a na louce mezi obcemi Vrážné a
Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 185/2019

zdrželo se: 0

21 Osadní výbory. SDH
Zápisy z jednání OV Horní Hradiště
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápisy zjednání OV Horní Hradiště ze 14. října 2018 a 3. března
2019.
Usnesení: RM bere zápisy na vědomí
Zápis z jednání zástupců města s OV Lomnička
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis zjednání zástupců města (Kovářik, Kouba) a OV
Lomnička ze 4. března 2019.
Usnesení: RM bere zápis na vědomí
Návrh odměn členům výborů, komisí a OV za práci v roce 2018
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil a vysvětlil návrh odměn pro členy výborů, komisí a OV za práci
v roce 2018.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení podaný návrh odměn členům výborů, komisi a OV za rok 2018.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 186/2019

zdrželo se: 0

3) Finanční odbor
Uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu RÚIAN.
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Zdůvodnění: Město Plasy - stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚ1AN, a to za úhradu 150,Kč zajeden zápis. V současné době reagovala obec Obora, že mají na uzavření VPS zájem. Měú předkládá znění VPS
ke schválení radě města.
Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Obora o zabezpečení provedení
zápisů údajů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 187/2019

zdrželo se: 0

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu RÚ1AN
Zdůvodnění: Město Plasy - stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚIAN, a to za úhradu 150,Kč zajeden zápis. V současné době reagovala obec Mrtník, že má na uzavření VPS zájem. MěÚ předkládá znění VPS
ke schválení radě města.
Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Mrtník o zabezpečení provedení
zápisů údajů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 188/2019

zdrželo se: 0

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu RÚIAN
Zdůvodnění: Město Plasy-stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚIAN, a to za úhradu 150,Kč zajeden zápis. V současné době reagovala obec Pláně, že má na uzavření VPS zájem. MěÚ předkládá znění VPS ke
schválení radě města.
Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Pláně o zabezpečení provedení
zápisů údajů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 189/2019

zdrželo se: 0

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu RÚIAN.
Zdůvodnění: Město Plasy - stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚIAN, a to za úhradu 150,Kě zajeden zápis. V současné době reagovala obec Homí Bělá, že mají na uzavření VPS zájem. Měú předkládá znění
VPS ke schválení radě města.

Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Homí Bělá o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 190/2019

zdrželo se: 0

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu RÚIAN.
Zdůvodnění: Město Plasy - stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚIAN, a to za úhradu 150,Kč zajeden zápis. V současné době reagovala obec Líté, že má o uzavření VPS zájem. MěÚ předkládá znění VPS ke
schválení radě města.
Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Líté o zabezpečení provedení zápisů
údajů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 191/2019

zdrželo se: 0

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu RÚIAN
Zdůvodnění: Město Plasy - stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚIAN , a to za úhradu
150,-Kč zajeden zápis. Na nabídku reagovala obec Dolní Bělá, že má na uzavření smlouvy zájem. MěÚ předkládá
znění VPS ke schválení radě města.
Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Dolní Bělá o zabezpečení provedení
zápisů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 192/2019

zdrželo se: 0
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Veřejnoprávní smlouvy - přestupky
Zdůvodnční: Vnitřní kontrolou MěÚ bylo zjištěno, že město Plasy uzavřelo v roce 2005 veřejnoprávní smlouvy na
výkon agendy se 13 spádovými obcemi. Jedná se o výkon přenesené působnosti a VPS společně s usneseními orgánů
(rada, zastupitelstvo) dotčených obcí musí být neprodleně, po jejich schváleni zaslány na KÚPK ke schválení a
zaevidování do věstníku. V roce 2005 takto MěÚ Plasy učinil a smlouvy, kde je účtováno 500,-Kč za každý ukončený
přestupek jsou platné. V roce 2015 schválila rada města dodatky č. 1 k těmto smlouvám, ve kterých byla cena za
přestupek navýšena na 1.000,-Kč. Nyní bylo zjištěno, že tyto dodatky nebyly na KÚ PK odeslány, a proto jsou v celém
rozsahu neplatné a nelze je již krajským úřadem doschválit. Z uvedeného vyplývá, že město Plasy neoprávněně účtovalo
za každý přestupek smluvním obcím, od roku 2015 1.000,-Kč místo 500,-Kč. V roce 2017 došlo též k výrazné změně
legislativy.
1. Město Plasy musí vrátit smluvním obcím neoprávněně fakturované částky ( celkem ve výši 17.000,-Kč), za období
2015-2018. Starostům byl zaslán dopis s omluvou a sdělením o vrácení finančních prostředků a následně, pojednání
rady města dne 6. 3. 2019 návrh na uzavření nových VPS na výkon agendy přestupků, kde navrhuji výši úhrady 1.500,Kč/přestupek.
Usnesení: RM bere na vědomi vrácení neoprávněně fakturovaných částek za výkon agendy přestupků, a to v celkové
výši 17.000,-Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 193/2019

zdrželo se: 0

Dohoda o ukončení VPS s obcí Dražen
Zdůvodnění: Město Plasy má uzavřenu VPS s obcí Dražen na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků.
Obec Dražen není spádovou obcí pro Plasy (Plasy-II.stupeň), ale pod Manětín. V případě, že Manětín nebude vykonávat
pro obec Dražeň přenesenou působnost v oblasti přestupků, musí tato obec uzavřít VPS s městem Královice (Královice III.stupeň), na základě těchto skutečností předkládá MěÚ radě města návrh na schválení "Dohody o ukončení
veřejnoprávní smlouvy".
Usnesení: RM schvaluje uzavření "Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy" na výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupků, s obcí Dražeň.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 194/2019

zdrželo se: 0

Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Hvozd
Zdůvodnění: Město Plasy má uzavřenu VPS s obcí Hvozd na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků.
Obec Hvozd není spádovou obcí pro Plasy (Plasy-II.stupeň), ale pod Manětín. V případě, že Manětín nebude vykonávat
pro obec Hvozd přenesenou působnost v oblasti přestupků, musí tato obec uzavřít VPS s městem Královice (Královice III.stupeň). Na základě těchto skutečností předkládá MěÚ radě města návrh na schválení "Dohody o ukončení
veřejnoprávní smlouvy".
Usnesení: RM schvaluje uzavření "Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy" na výkon přenesené působnosti v oblasti
řešení přestupků s obcí Hvozd.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 196/2019

zdrželo se: 0

Uzavření veřejnoprávní smlouvy zabezpečení provedení zápisů do Informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí.
Zdůvodnění: Město Plasy - stavební úřad nabídl spádovým obcím uzavření VPS na agendu RÚIAN , a to za úhradu
150,-Kč zajeden zápis. Na nabídku reagovala obec Dolní Bělá, že má na uzavření smlouvy zájem. MěÚ předkládá znění
VPS ke schválení radě města.
Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Dolní Bělá o zabezpečení
provedení zápisů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

Usnesení: RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Plasy a obcí Koryta o zabezpečení provedení
zápisů do Informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 195/2019

zdrželo se: 0

Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků - nové

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?forrn=printProcess&print=981&taskJd=0&printtype=printer&iprocld=25721&save=false

13. 3. 2019

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?form=printProcess&print=981&taskJd=0&printtype=printer&iprocld=25721&save

Zdůvodnění: Původně uzavřené veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků byly
uzavřeny v roce 2005 a cena byla stanovena 500,-Kč za každý projednaný přestupek. V současné době předkládá MěÚ
radě města ke schválení uzavření nových veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků ,
pro obce : Obora, Dobříě, Horní Bělá, Jarov, Pláně, Koryta, Loza, Líté, Mrtník, Rybníce, Dolní Bělá,
Usnesení: RM schvaluje uzavření nových veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků ,
pro obce : Obora, Dobříě. Horní Bělá, Jarov, Pláně, Koryta, Loza, Líté, Mrtník, Rybníce, Dolní Bělá, za cenu 1.500,-Kč
za každý přestupek.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 197/2019

zdrželo se: 0

41 Rozvoj města
Oprava bytu č. 6 v č.p.115 Plasy
Zdůvodnění: Předložena cenová nabídka na opravu bytu č. 6 v č.p. 115 Plasy za konečnou cenu 76.900,- Kč
Usnesení: RM schvaluje objednání opravy bytu č.6 v č.p. 115 za cenu 76.900,-Kč Dodavatel Andriy Klitsun. Neplátce
DPH. Termín provedení do 30.5.2019.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 198/2019

zdrželo se: 0

Infosystém pro č.p.41 a vnitřní vybavení SÚ
Zdůvodnění: Předložena nabídka na realizaci infosystému ( 119.383,- Kč bez DPH) pro č.p. 41, Plasy.
Usnesení: RM souhlasí s objednáním infosystému za cenu 119.383,- Kč bez DPH , dle nabídky společnosti ATELIER
PF, se sídlem Římov, IČO 11359838
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 199/2019

zdrželo se: 0

25. ročník soutěže Vesnice roku.
Zdůvodnění: Dne 19. 2. 2019 byl vyhlášen jubilejní 25. ročník soutěže Vesnice roku. Do soutěže se mohou hlásit obce,
města a městyse vesnického charakteru s počtem obyvatel do 7.500, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument
zabývající sc rozvojem obce - program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Přihlášky do
soutěže musí být doručeny na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, k rukám Ing. Miroslavy Tiché, tajemnice soutěže
nejpozději 30. 4. 2019 do 16:00 hodin (nestačí v tento den podat přihlášku na poštu).
Pro co nejvyšší možnost úspěšnosti prezentace obce v této soutěži velmi doporučujeme se zúčastnit motivačního
semináře, na kterém získáte cenné rady od těch nejpovolanějších - členů krajské hodnotitelské komise, předsedy Spolku
pro obnovu venkova Plzeňského kraje a zástupců obcí, které v minulých letech získaly v krajském kole Zlatou, Zelenou
a Oranžovou stuhu a také ocenění Zlatá cihla v POV. Tento motivační seminář se uskuteční v úterý 26. března 2019 ve
Třemošné —v Bezbariérovém domě Exodus.

Usnesení: RM bere na vědomí, že semináře k 25. ročníku soutěže Vesnice roku se zúčastí Ing. Ivo Komatovského II.
místostarosta města.
Rizikové kácení 14 stromů - Alej vzdechů
Zdůvodnění: MěÚ předkládá radě města návrh na schválení nabídky na rizikové kácení 14ks stromů a zabezpečení
koruny Iks stromu bezpečnostní vazbou v památném lipovém stromořadí Alej vzdechů v Plaších od společnosti
PROSTROM Bohemia s.r.o., Plzeň, IČO 26376717 za cenu 240.961,82Kč (cena včetně DPH)
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy se společností PROSTROM Bohemia s.r.o., Plzeň, IČO 26376717 na
rizikové kácení 14ks stromů a zabezpečení koruny lks stromu bezpečnostní vazbou v památném lipovém stromořadí
Alej vzdechů v Plaších za cenu 240.961,82Kč (cena včetně DPH)
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.ě. 200/2019

zdrželo se: 0

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?form=printProcess&print=981&taskJd=0&printtype=printer&iprocld=25721&save=false

5/7

13. 3. 2019

https://plasy.teamassistant.cz/ajax/mmHome.php?form=printProcess&print=981&task_id=0&printtype=printer&iprocld=25721&save

5) Pozemkové záležitosti, budovy
NPÚ-odkup pozemků
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena žádost o odkup pozemků p.č. 479/33 o výměře 842 m2 a část pozemku p.č.
462/28 o výměře 20 m2 v k.ú. Plasy. Žádost podal Národní památkový ústav, p.o., Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1Malá strana, 118 01, v zastoupení územní památkovou správou v Českých Budějovicích se sídlem Náměstí Přemysla
Otakara 11.34, 370 21 České Budějovice za kterou jedná P. Pavelec.Odkup pozemků souvisí se záměrem obnovy
klášterního areálu.Na pozemky je vypracován znalecký posudek č.j. Spr.2137/2005, pod pořad, číslem 446-01/2019 ve
výsledné ceně 231 780 Kč.
Usnesení: RM doporučuje prodej pozemků p.č. 479/33 o výměře 842 m2 a část pozemku p.č. 462/28 o výměře 20 m2 v
k.ú. Plasy.Národnímu památkovému ústavu, p.o., Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1- Malá strana, 118 01, v zastoupení
územní památkovou správou v Českých Budějovicích se sídlem Náměstí Přemysla Otakara 11.34, 370 21 České
Budějovice za kterou jedná P. Pavelec.Odkup pozemků souvisí se záměrem obnovy kláštemiho areálu.Na pozemky je
vypracován znalecký posudek č.j. Spr.2137/2005, pod pořad, číslem 446-01/2019 ve výsledné ceně 231 780 Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 201/2019

zdrželo se: 0

Obytná zóna Pod Letištěm
Zdůvodnění: Na základě uzavřené SoD s AIP Plzeň předložena studie k záměru vybudování obytné zóny Pod Letištěm.
Tato studie je rozeslána na dotčené orgány státní správy k vyjádření a určení dalšího postupu.
Usnesení: RM souhlasí s předloženou studií, doporučuje ZM ke schválení tuto studii a deleguje starostu k jednání
ohledně majetkoprávního řešení dotčených pozemků, které nejsou v majetku Města Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 202/2019

zdrželo se: 0

Prodej pozemku
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena žádost p.
bytem Nad
Plasy o
odkoupení pozemku p.č. 483/8 o výměře 267 m2, ostatní plocha, zeleň, který je dle GP č. 1381-1163/2018 oddělen od
pozemku 483/2,ostatní plocha , ostatní komunikace. Za cenu 200 Kč/m2 (cena konečná).
(Projednáno na radě : 87. schůze Rady města dne 05.09.2018
Usnesení: RM nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 483/2 v k.ú Plasy
bytem
Plasy
Projednáno na zastupitelstvu : 17. schůze Zastupitelstva města dne 12.09.2018
Usnesení: ZM schvaluje zveřejněni záměru prodeje části pozemku p.č. 483/2 v k.ú Plasy
'í ' bytem
331 01 Plasy. Jedná se o část pozemku který bude sloužit jako přístupová cesta k pozemkům, o
kterých vede p. L. Próll jednání o koupi s TJ Sokolem Plasy.)
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 483/8 o výměře 267 m2, ostatní plocha, zeleň, který je
dle GP č. 1381-1163/2018 oddělen od pozemku 483/2,ostatní plocha, ostatní komunikace. Za cenu 200 Kč/m2 p.
Wtem
33101 Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 203/2019

zdrželo se: 0

Kanalizační přípojka pro RD č.p.306 Plasy
přípojky pro RD č.p.306 - Lipová ulice Plasy
Usnesení: RM souhlasí s uzavřením smlouvy opravu provedení stavby kanalizační přípojky pro RD č.p.306 - Lipová
ulice Plasy mezi městem Plasy a panem
Plasy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 204/2019

zdrželo se: 0

6) Diskuze
Schválení programu a uzavření smluv na konání akce:" Pouť Na královnu a tradiční jarmark 17. a 18. 08. 2019"
Zdůvodnění: MěÚ Plasy předkládá radě města návrh na schválení programu na Velké louce a program na jarmarku před
klášterem, a to v rámci konání akce: " Pouť Na královnu a tradiční jarmark 17. a 18. 08. 2019". Dále uzavření smluv s
vystupujícími a na zajištění programu-dle rozpisu.
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Usnesení: RM schvaluje program na akci: " Pouť Na královnu a tradiční jarmark 17. a 18. 08. 2019" (program na Velké
louce v sobotu 17. 08. 2019 zajišťuje město Plasy, program jarmark před klášterem 17. a 18. 08. 2019 zajistí Plaská
lilie).
RM schvaluje uzavření smluv a pověřuje starostu jejich podpisem:
1. zvukař Marek Procházka - 12.000,-Kč + DPH
2. Milan Pitkin - 15.000,-Kč
3. Michal Šindelář - 21.000,-Kč + 800,-Kč doprava + DPH
4. Jenny.cz - 20.000,-Kč
5. Jiří Bláha - 7.000,-Kč
6. Plaská lilie - 70.000,-Kč (zajistí kompletní program a jarmark - divadlo 4.000,-Kč, zvuk 8.000,-Kč, III.Míza 5.000,Kč, Brass Band 15.000,-Kč, Kontušovka 17.300,-Kč, pódium 8.500,-KČ+DPH, zajištění jarmarku a pronájem prostor
Plaská lilie 8.000,- Kč, občerstvení 3.000,-Kč).
7. Občerstvení so + ne, provozní zajištění 7.000,-Kč
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 205/2019

zdrželo se: 0

Informační cedule - Lípa Kongresovka
Zdůvodnění: Předložena žádost spolku Stará Cesta o osazení informační cedule k památné Lípě
Usnesení: RM schvaluje osazení infocedule dle předloženého návrhu, bude zažádáno o možnost osazení příslušný odbor
památkové péče.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 206/2019

zdrželo se: 0

Prohlášení zřizovatele příspěvkové organizace ZUŠ Plasy
Zdůvodnění: ZUŠ Plasy požádala zřizovatele město Plasy o vydání souhlasu s podáním žádosti o dotaci do dotačního
titulu "Individuální dotace OKHE 2019".
Usnesení: RM souhlasí s podáním žádosti ZUŠ Plasy o dotaci do dotačního titulu "Individuální dotace OKHE 2019".
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 208/2019

zdrželo se: 0

Schválení termínu a programu jednání ZM Plasy.
Zdůvodněni: RM projednala návrh na termín a program jednání ZM dne 27. 03. 2019
Usnesení: RM schválila termín a program veřejného zasedání ZM . veřejné zasedání se bude konat dne 27. 03. 2019.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 207/2019
V Plaších, dne

/ 4. 0 3 •

zdrželo se: 0
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Ověřovatel:

Záhrobský Vladimír

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města: Zdeněk Hanzlíček
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