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ZÁPIS
Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 20.03.2019
Přítomní:

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

Omluveni:
Ověřovatel zápisu:

Kouba Tomáš

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM .JEDNÁNÍ
Schváleni programu 12. 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. 209/2019

zdrželo se: 0

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MěÚ.

1) Organizační záležitosti, zprávy
Plán jednání KM a ZM
Zdůvodnění: MěÚ předkládá návrh na schválení termínů jednání rady města a zastupitelstva města.
Usnesení: RM schvaluje termíny jednání RM a ZM.
Jednání RM: 20.03., 03.04., 17.04., 29.04., 15.05., 29.05., 12.06., 24.06. 2019 (vždy od 15:15 hodin).
Jednání ZM: 27.03., 26.06.2019 (od 17:00 hodin).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 210/2019

zdrželo se: 0

Poskytování služby na zajištění BOZP a PO pro město Plasy
Zdůvodnění: Město Plasy obdrželo nabídku na zajištění služby - zpracování a zajištění BOZP a PO pro město Plasy od
společnosti Rescue Group s.r.o., se sídlem v Plzni, za cenu 4.800,-Kč/čtvrtletí bez DPH, jednorázovou nabídku na
zpracování dokumentace BOZP a PO ve výši 15.000,-Kč bez DPH/následná aktualizace zdarma.
Usnesení: RM pověřuje I.místostarostu Bc. Tomáše Koubu k detailnímu projednání nabídky se společností Rescue
Group s.r.o. a předložení konečného znění návrhu smlouvy na dalším jednání RM.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 211/2019

zdrželo se: 0

Přehled ohňostrojů na dětských školách v přírodě a letních táborech.
Zdůvodnění: MěÚ obdržel informaci od společnosti Ag.HAUL-Specialista na akce pro malé i velké o konání ohňostrojů
na dětských školách v přírodě a letních táborech.
Usnesení: RM bere na vědomí informaci o konání ohňostrojů na dětských školách v přírodě a letních táborech v Plaších
a upozorňuje oznamovatele, aby dodržoval OZV o nočním klidu tj. konec ohňostroje max. do 22:00 hodin.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 212/2019

zdrželo se: 0

Umístění poštovní dodací schránky na p.p.č. 465/2
Zdůvodnění: Předložen požadavek České Pošty na možnost osazení dodací schránky v ulici K Letišti před č.p. 278.
Usnesení: RM souhlasí s umístěním dodací poštovní schránky České Pošty v ulici K Letišti před č.p. 278. Přesné
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umístění určí stavební technik.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 213/2019

zdrželo se: 0

Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 115
Zdůvodnění: I.Palmová předložila návrh na prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou (3 měsíce) a to od 1.4.2019
do 31.7.2019 panu
15, Plasy
Usnesení: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou (3 měsíce) a to od 1.4.2019 do 31.7.2019 panu

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 214/2019

zdrželo se: 0

Funkční zkouška a zkouška provozuschopnosti - Bio Střela
Zdůvodnění: Předložena nabídka zhotovitelem příslušných prací na funkční zkoušky a zkoušky provozuschopnosti
elektronické požární signalizace dle 246/2001 Sb.§ 8 pro objekt Bio Střela
Usnesení: RM pověřuje T.místostarostu Bc. Tomáše Koubu projednáním nabídky na uzavření smlouvy na funkční
zkoušky a zkoušky provozuschopnosti elektronické požární signalizace dle 246/2001 Sb.§ 8 pro objekt Bio Střela s
firmou Rescue Group a předložením návrhu smlouvy společně se smlouvou na zajištění BOZP a PO na dalším jednání
rady města.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 215/2019

zdrželo se: 0

2) Osadní výbory. SPH
SDH Plasy - pojištění vozidla Walter
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba požádal o proplacení zákonného pojištění historického vozidla Walter pro
SDH Plasy. Pojištění je na období od 21.5.2019 do 20.5.2020 u HVP, a.s. za cenu 1.389,- Kč. Pojištění bude zaplaceno v
rámci schváleného rozpočtu SDH Plasy.
Usnesení: RM schvaluje proplacení zákonného pojištění historického vozidla Walter pro SDH Plasy u HVP, a.s. za cenu
1.389,- Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 216/2019

zdrželo se: 0

Zápis zjednání OV Nebřeziny z 27.2.2019
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil zápis ze schůze OV Nebřeziny z 27.2.2019
Usnesení: RM bere zápis na vědomí.
Přehled čerpání rozpočtů přidružených obcí, SDH a JPO k 28.2.2019
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil pro informaci členům RM přehled čerpání rozpočtů přidružených
obcí, SDH a JPO k 28.2.2019.
Usnesení: RM bere přehled na vědomí.
Nákup rezervního čerpadla do vrtu v H. Hradišti
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku na dodávku rezervního čerpadla Gmndfos SP 2A-18 do
vrtu v obci Horní Hradiště od fi. František Janek - VODA, Poděbradská 136, 290 01 Poděbrady za cenu 18.768,- Kč
včetně DPH.
Usnesení: RM schvaluje nákup rezervního čerpadla do vrtu v obci Horní Hradiště za cenu 18.768,- Kč vě. DPH. Úhrada
bude provedena z rozpočtu vodného Horní Hradiště.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 217/2019

zdrželo se: O

Zhotovení zateplení stropu obecního domu v Lomničce
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku na zhotovení zateplení stropu obecního domu v
Lomničce foukanou vatou od fi. Foukané izolace Jaroslav Čechura, Žákava 68, 332 04 Nezvěstice za cenu 11.000,- Kč
bez DPH. Cena obsahuje zateplení plochy 75 m2 vatou o síle 150 mm, práci a dopravu. OV Lomnička s nabídkou
souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje nabídku na zateplení stropu obecního domu v Lomničce za cenu 11.000,- Kč bez DPH od fi.
Foukané izolace Jaroslav Čechura, Žákava 68. Bude hrazeno z rozpočtu Lomničky.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 218/2019

zdrželo se: 0

Žádost o změnu katastrální hranice mezi k.ú. Žebnice a k.ú, Horní Hradiště
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil žádost
o změnu katastrální hranice
k.ú. Žebnice a k.ú. Horní Hradiště. Tato změna je navrhována zadavatelem (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad Plzeňského kraje) v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žebnice z důvodu vyrovnání části katastrální
hranice.
Usnesení: RM souhlasí s navrhovanou změnou katastrální hranice mezi k.ú. Žebnice a k.ú. Horní Hradiště v rámci
pozemkových úprav v k.ú. Žebnice a tuto doporučuje ZM ke schválení.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 219/2019

zdrželo se: 0

Zpracování výpočtu tepelných ztrát obecního domu v Lomničce
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku fi. VKV projekt s.r.o., Tovární 142, 330 12 Horní Bříza
na zpracování Výpočtu tepelných ztrát budovy obecního domu v Lomničce za cenu do 2.000,- Kč s DPH. Výpočet
tepelných ztrát je nutný ke změně sazby za odběr elektrické energie v rámci rekonstrukce vytápění.
Usnesení: RM schvaluje nabídku fi. VKV Projekt s.r.o., Tovární 142, Horní Bříza za cenu do 2.000,- Kč s DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 220/2019

zdrželo se: 0

Dokončení osvětlení pergoly na sportovišti v H. Hradišti
Zdůvodnění: Místostarosta Bc. Tomáš Kouba předložil nabídku na dokončení osvětlení pergoly na sportovišti v H.
Hradišti firmou Václav Šiml, Horní Hradiště 45 za dohodnutou cenu do 5.000,- bez DPH. OV H. Hradiště s nabídnutou
cenou souhlasí.
Usnesení: RM schvaluje dokončení osvětlení pergoly na sportovišti v Horním Hradišti za cenu do 5.000,- Kč bez DPH.
Úhrada bude hrazena z rozpočtu obce Horní Hradiště.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 221/2019

zdrželo se: 0

3) Příspěvkové organizace. TS
MŠ Plasy - žádost o schválení podání žádosti o dotaci
Zdůvodnění: MŠ Plasy žádá zřizovatele - město Plasy - o schválení podání žádosti o dotaci v oblasti strukturálních a
komunitámích programů EU pro školská i mimoškolní zařízení, ÚSC a ostatní subjekty v rámci projektů MAP II. (Místí
akční plán rozvoje vzdělávání ORP Královice II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 047/0010446) - viz příloha. Předpokládaná
požadovaná finanční částka by měla činit cca 630 tis. Kč, začátek projektu by měl být 1.9.2019.

Usnesení: RM schvaluje podání žádosti MŠ Plasy o dotaci v oblasti strukturálních a komunitámích programů EU pro
školská i mimoškolní zařízení, ÚSC a ostatní subjekty v rámci projektů MAP II. (Místí akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Královice II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 047/0010446) - viz příloha. Předpokládaná požadovaná finanční částka by
měla činit cca 630 tis. Kč, začátek projektu by měl být 1.9.2019.
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Hlasování: pro: 5
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 222/2019

zdrželo se: O

ZŠ - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodnění: Základní škola Plasy, p.o. (dále ZŠ Plasy), předkládá zřizovateli ke schválení účetní závěrku ZŠ Plasy
sestavenou k 31.12.2018 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Plasy za rok 2018. Současně s tím, jako
podklady ke schválení účetní závěrky, předkládá i následující dokumenty:
- inventarizační zprávu za rok 2018,
- protokol o provedené kontrole hospodaření,
- odpisový plán na rok 2018.
Přílohy - viz přílohy: účetní závěrka k 31.12.2018, návrh na rozdělení VH za rok 2018, inventarizační zpráva, odpisový
plán, protokol o provedené kontrole hospodaření. Přílohy inventarizační zprávy jsou k dispozici u vedoucí finančního
odboru města Plasy.

Usnesení: RM schvaluje účetní závěrku ZŠ Plasy sestavenou k 31.12.2018. Dále schvaluje rozdělení výsledku
hospodaření ZŠ Plasy za rok 2018 v celkové výši 28.443,30 Kč tak, že celá částka 28.443,30 Kč bude převedena do
rezervního fondu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 223/2019

zdrželo se: 0

MŠ - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodnění: Mateřská škola Plasy, p.o. (dále MŠ Plasy), předkládá zřizovateli ke schválení účetní závěrku MŠ Plasy
sestavenou k 31.12.2018 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Plasy za rok 2018. Současně s tím, jako
podklady ke schválení účetní závěrky, předkládá i následující dokumenty:
- inventarizační zprávu za rok 2018,
- protokol o provedené kontrole hospodaření,
- odpisový plán na rok 2018.
Přílohy - viz přílohy: účetní závěrka k 31.12.2018, návrh na rozdělení VH za rok 2018, inventarizační zpráva, odpisový
plán, protokol o provedené kontrole hospodaření. Přílohy inventarizační zprávy jsou k dispozici u vedoucí finančního
odboru města Plasy.

Usnesení: RM schvaluje účetní závěrku MŠ Plasy sestavenou k 31.12.2018. Dále schvaluje rozdělení výsledku
hospodaření MŠ Plasy za rok 2018 ve výši 19.799,36 Kč tak, že celá částka 19.799,36 Kč bude převedena do rezervního
fondu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 224/2019

zdrželo se: 0

ZUŠ - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodněni: Základní umělecká škola Plasy, p.o. (dále ZUŠ Plasy) předkládá zřizovateli ke schválení účetní závěrku
ZUŠ Plasy sestavenou k 3 1.12.2018 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZUŠ Plasy za rok 2018. Současně s tím,
jako podklady ke schválení účetní závěrky, předkládá i následující dokumenty:
- inventarizační zprávu za rok 2018,
- protokol o provedené kontrole hospodaření,
- odpisový plán na rok 2018.
Přílohy - viz přílohy: účetní závěrka k 31.12.2018, návrh na rozdělení VH za rok 2018, inventarizační zpráva, odpisový
plán, protokol o provedené kontrole hospodaření. Přílohy inventarizační zprávy jsou k dispozici u vedoucí finančního
odboru města Plasy.

Usnesení: RM schvaluje účetní závěrku ZUŠ Plasy sestavenou k 31.12.2018. Dále schvaluje rozdělení výsledku
hospodaření ZUŠ Plasy za rok 2018 v celkové výši 10.336,53 Kč tak, že celá částka 10.336,53 Kč bude převedena do
rezervního fondu.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 225/2019

zdrželo se: 0

MK - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodnění: Městská knihovna v Plaších, p.o. (dále MK v Plaších) předkládá zřizovateli ke schválení účetní závěrku
MK v Plaších sestavenou k 31.12.2018 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření MK v Plaších za rok 2018. Současně
s tím, jako podklady ke schválení účetní závěrky, předkládá i následující dokumenty:
- inventarizační zprávu za rok 2018,
- protokol o provedené kontrole hospodaření,
- odpisový plán na rok 2018.
Přílohy - viz přílohy: účetní závěrka k 31.12.2018, návrh na rozdělení VH za rok 2018, inventarizační zpráva, odpisový
plán, protokol o provedené kontrole hospodaření. Přílohy inventarizační zprávy jsou k dispozici u vedoucí finančního
odboru města Plasy.
Usnesení: RM schvaluje účetní závěrku MK v Plaších sestavenou k 31.12.2018. Dále schvaluje rozdělení výsledku
hospodaření MK v Plaších za rok 2018 ve výši 19.326,73 Kč tak, že částka ve výši 9.326,73 Kč bude převedena do
rezervního fondu a částka ve výši 10.000,- Kč do fondu odměn.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 226/2019

zdrželo se: 0

DDM - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodnění: Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, p.o. (dále DDM Kopretina Plasy) předkládá zřizovateli ke schválení
účetní závěrku DDM Kopretina Plasy sestavenou k 31.12.2018 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření DDM
Kopretina Plasy za rok 2018. Současně s tím, jako podklady ke schválení účetní závěrky, předkládá i následující
dokumenty:
- inventarizační zprávu za rok 2018,
- protokol o provedené kontrole hospodaření.
Přílohy - viz přílohy: účetní závěrka k 31.12.2018, návrh na rozdělení VH za rok 2018, inventarizační zpráva, protokol
o provedené kontrole hospodaření. Přílohy inventarizační zprávy jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru města
Plasy.

Usnesení: RM schvaluje účetní závěrku DDM Kopretina Plasy sestavenou k 31.12.2018. Dále schvaluje rozdělení
výsledku hospodaření DDM Kopretina Plasy za rok 2018 ve výši 21.226,29 Kč tak, že částka 8.226,29 Kč bude
převedena do rezervního fondu a částka 13.000,00 Kč do fondu odměn.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 227/2019

zdrželo se: 0

TS - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodnění: Technické služby Města Plasy, s.r.o. předkládají radě města Plasy ke schválení účetní závěrku sestavenou k
31.12.2018 (rozvaha k 31.12.2018, výkaz zisku a ztráty za rok 2018 a příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2018).

Usnesení: RM, která je jediným společníkem společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČO: 29123917, přijímá
následující rozhodnutí:
- schvaluje přiloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČO 29123917, sestavenou za
období končící 31.12.2018,
- rozhoduje, že ztráta společnosti Technické služby Města Plasy, s.r.o., IČO 29123917, vykazovaná v účetní závěrce za
období končící 31.12.2018 ve výši -611.518,55 Kč bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých leť‘ a bude
hrazena z budoucích zisků.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 228/2019

zdrželo se: 0

PKS - schválení účetní závěrky a rozdělení VH 2018
Zdůvodnění: Plaské kulturní středisko s.r.o. předkládá radě města Plasy ke schválení účetní závěrku sestavenou k
31.12.2018 (rozvaha k 31.12.2018, výkaz zisku a ztráty za období končící 31.12.2018 a příloha k účetní závěrce
sestavená k 31.12.2018).
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Usnesení: RM, která je jediným společníkem společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o., IČO: 07322658, přijímá
následující rozhodnutí:
- schvaluje přiloženou účetni závěrku společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o., IČO: 07322658, sestavenou za obdobi
končící 31.12.2018,
- rozhoduje, že ztráta společnosti Plaské kultumi středisko s.r.o., IČO: 07322658, vykazovaná v účetni závěrce za období
končící 31.12.2018 ve výši -271.549,53 Kč bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ a bude hrazena z
budoucích zisků.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 229/2019

zdrželo se: 0

4) Investic^
Vodní plocha Plasy - výměna mol a podnože altánu
Zdůvodnění: Předloženy cenové nabídky na výměnu mol a podnože altánu nad vodní plochou Plasy
Usnesení: RM pověřuje stavebního technika k jednání s oběma předkladateli cenových nabídek ohledně jejich
upřesnění. Na dalším jednání rady města bude předložen návrh SoD s dodavatelem, který nabídl výhodnější cenu pro
město.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 230/2019

zdrželo se: 0

51 Finanční odbor
Pojištění majetku města
Zdůvodněni: Vzhledem k navýšení movitého majetku města v souvislosti s rekonstrukci č.p. 41 byla zvýšena pojistná
částka věcí movitých ve stávající pojistné smlouvě č. 40823874-14 o pojištění majetku z 20,3 mil. Kč na 22,8 mil. Kč.
Pojistné se touto změnou zvýšilo o 180 Kč ročně
Usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku pojistné smlouvy č. 40823874-14 o pojištění majetku s účinností ode dne
07.03.2019 s tím, že celkové pojistné za pojistnou smlouvu činí 86.616 Kč pro pojistný rok.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 231/2019

zdrželo se: 0

Finanční příspěvky neziskovým organizacím
Zdůvodněni: Kulturní komise předkládá radě města a zastupitelstvu města návrh na poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu města na jejich činnost.
Usnesení: RM schvaluje předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na činnost neziskovým
organizacím. Příspěvky ve výši 50tis. Kč a více, doporučuje ke schválení ZM.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 232/2019

zdrželo se: 0

Návrh rozpočtového opatření RO č. 2-2019
Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č. 2-2019 viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2019 spočívající ve zvýšení nedaňových příjmů a zvýšení
výdajů (zejm. z důvodu dorozpočtování výdajů, které byly zahrnuty v rozpočtu 2018, ale nebyly v roce 2018 uhrazeny,
tj. byly přesunuty do roku 2019). Dopad rozpočtového opatření na schválený rozpočet: zvýšení příjmů rozpočtu o 705
tis. Kč, zvýšeni výdajů rozpočtu o 4.751 tis. Kč, financování: 4.046 tis. Kč.

Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatřeni RO č. 2-2019 - viz přiloha. Jedná se o změny
schváleného rozpočtu na rok 2019 spočívající ve zvýšení nedaňových příjmů a zvýšení výdajů (zejm. z důvodu
dorozpočtování výdajů, které byly zahrnuty v rozpočtu 2018, ale nebyly v roce 2018 uhrazeny, tj. byly přesunuty do
roku 2019). Dopad rozpočtového opatření na schválený rozpočet: zvýšení příjmů rozpočtu o 705 tis. Kč, zvýšení výdajů
rozpočtu o 4.751 tis. Kč, financování: 4.046 tis. Kč.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 233/2019

zdrželo se: 0

61 Rozvoj města
Komunikace Zahradní ulice - oprava povrchu
Zdůvodnění: Na základě zveřejněné výzvy k podáni cenové nabídky na opravu povrchu ulice Zahradní byly předloženy
2 nabídky, a to firmou Eurovia Silba, a.s. předložena nabídka na opravu povrchu Zahradní ulice Plasy, formou
penetračního souvrství za cenu 660.961,76 Kč vč. DPH a firmou BP Stavby s.r.o. Dýšina za cenu 711.256,02 Kč vč.
DPH.
Usnesení: RM schvaluje předloženou nabídka na opravu povrchu Zahradní ulice Plasy, formou penetračního souvrství za
cenu 660.961,76 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Eurovia silba, a.s., Lobeská 1191/74, 326 00
Plzeň s termínem plněni do 9/2019. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 234/2019

zdrželo se: 0

Zřízení pracovní skupiny pro dostavbu ZŠ Plasy
Zdůvodnění: ZM uložilo RM zřídit pracovní skupinu pro dostavbu ZŠ Plasy, ve které by měli být zástupci: RRA, vedeni
ZŠ, stavební technik MěÚ Plasy, starosta města Plasy,zástupce finančního výboru.
Usnesení: RM zřizuje pracovní skupinu pro dostavbu ZŠ Plasy ve složení: zástupce RRA, vedení ZŠ, stavební technik
MěÚ Plasy, starosta města Plasy, předseda finančního výboru.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 235/2019

zdrželo se: 0

7! Pozemkové záležitosti, budovy
Cetin-Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č .16010-044221
firmou Česká telekomunik. infrastruktura a.s., Olšanská 268/16, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 v zastoupení paní
Terezy Domorázkové. Jedná se o umístění komunikačního vedení a zařízení-skříně na pozemku p.č. 1562 v k.ú. Žebnice,
za jednorázovou cenu 530 Kč k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č .16010-044221 firmě Česká
telekomunik. infrastruktura a.s., Olšanská 268/16, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 v zastoupeni paní Terezy
Domorázkové. Jedná se o umístění komunikačního vedení a zařízení-skříně na pozemku p.č. 1562 v k.ú. Žebnice, za
jednorázovou cenu 530 Kč k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 236/2019

zdrželo se: 0

Strabag-smlouva o nájmu pozemků
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o nájmu pozemků firmou Strabag Rail a.s., Železničářská 1385/29,
100 03 Střekov, IČ: 25429949 v zastoupení Zdeňka Pavla a Martina Kománka. Jedná se o dočasný pronájem části
pozemků p.č 481/1 ;502/2;847/4 při stavbě -rekonstrukci žel.mostu v k.ú. H. Hradiště a to od 15.3.2019 do 15.112019.
Cena pronájmu je stanovena na 8Kč/m2 se splatností vždy do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci v
němž byl předmětem pronájmu.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemků firmě Strabag Rail a.s., Železničářská 1385/29, 100 03 Střekov, IČ:
25429949 v zastoupení Zdeňka Pavla a Martina Kománka. Jedná se o dočasný pronájem části pozemků p.č
481/1 ;502/2;847/4 při stavbě -rekonstrukci žel.mostu v k.ú. H. Hradiště a to od 15.3.2019 do 15.112019. Cena pronájmu
je stanovena na 8Kč/m2 se splatností vždy do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci v němž byl
předmětem pronájmu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 237/2019

zdrželo se: 0

Kanalizační a vodovodní řad Plasy - lokalita Pod Archivem
Zdůvodnění: Předložena dokumentace pro stavební řízení, dle vstupních jednání doplněná o nutné opravy stávajícího
potrubí v majetku města Plasy. Město Plasy vydá kladné stanovisko ke stavebnímu řízení pro tuto stavbu ihned po
souhlasu provozovatele, Vodáren Plzeň a.s.
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Usnesení: RM bere informaci na včdomí
GasNet - Smlouva i zřízení věcného břemene-plyn
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva Č. 88000826181/VB/P firmou GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klišé,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v zastoupení firmou GridScrvices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno IČ: 27935311 - zmocněnec Ing. Petr Vaník a Sylvie Došlá, jedná se o přeložku STP, včetně jeho součástí a
příslušenství-plynárenské zařízení na pozemcích par.ě. st. 76/1; p.č. 465/3; p.č 1028 - u kina, za jednorázovou náhradu
605 Kč vč DPH
Usnesení: RM Plasy schvaluje smlouvu č. 8800082618 1/VB/P firmě GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 27295567 v zastoupení firmě GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ:
27935311 - zmocněnec Ing. Petr Vaník a Sylvie Došlá, jedná se o přeložku STP, včetně jeho součástí a příslušenstvíplynárenské zařízení na pozemcích par.ě. st. 76/1; p.č. 465/3; p.č 1028 - u kina, za jednorázovou náhradu 605 Kč vč
DPH
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 238/2019

zdrželo se: 0

GasNet, s.r.o.- smlouva o zřízení věcného břemene-plyn
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva č. 8800082618 2/VB/P firmou GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klišé,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v zastoupení firmou GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno IČ: 27935311 - zmocněnec Ing. Petr Vaník a Sylvie Došlá, jedná se o přeložku STP, včetně jeho součástí a
příslušenství-plynárenské zařízení na pozemku par.č. 183/1 pozemek je v majetku Technických služeb Města Plasy,
s.r.o.- u kina, za jednorázovou náhradu 605 Kč vč DPH.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu č. 8800082618 2/VB/P firmě GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567 v zastoupení firmě GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 27935311
- zmocněnec Ing. Petr Vaník a Sylvie Došlá, jedná se o přeložku STP, včetně jeho součástí a příslušenství-plynárenské
zařízení na pozemku par.č. 183/1 pozemek je v majetku Technických služeb Města Plasy, s.r.o.- u kina, za jednorázovou
náhradu 605 Kč vč DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 239/2019

zdrželo se: 0

Vodovodní přípojka - zázemí areálu Velká Louka
Zdůvodnění: Předložena nabídka firmy BP Stavby CZ na realizaci přípojky vody pro zázemí areálu Velká Louka za cenu
354.150,60Kč vč. DPH. Práce budou provedeny v koordinaci se stavbou Inlinc dráhy.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a firmou BP Stavby CZ, na realizaci přípojky vody pro zázemí
areálu Velká Louka za cenu 354.150,60Kč vč. DPH. Práce budou provedeny v koordinaci se stavbou Inline dráhy.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 240/2019

zdrželo se: 0

81 Diskuze
Žádost o povolení konání hudebních produkcí v době nočního klidu
Zdůvodnění: MčÚ Plasy obdržel žádost P
7
povoleni konání hudebních produkcí od 31.05. 2019 do 10.
08. 2019 v době nočního klidu, tj. od 22:00 Ůuí')T:Oónt)třiň.' Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh
OZV č. 5/2019 o nočním klidu, rada města by měla doporučit ZM doplnění této OZV před jejím schválením o žádané
akce.
Usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení OZV č. 5 o nočním klidu, doplněnou o akce konané p. Petrem Neumanem.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 242/2019

zdrželo se: 0

Žádost o schválení úpravy ceny za vy stoupení M. Pitkina na plaské pouti.
Zdůvodnění: RM č. 11 schválila cenu za vystoupeni p. Milana Pitkina na plaské pouti ve výši 15tis. Kč. město obdrželo
návrh smlouvy s tím, že ze strany umělce nebyla připočtena cena za dopravu ve výši 1.200,-Kč.
Usnesení: RM schvaluje konečnou cenu za vystoupení p. Milana Pitkina na plaské pouti ve výši 16.200,-Kč.
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Hlasování: pro: 5
proti: 0
SCHVÁLENO usn.č. 241/2019

lOt*}

V Plaších, dne

Ověřovatel:

zdrželo se: 0

Kouba Tomáš
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