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ZÁPIS
Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 03.04.2019
Přítomní:

Hanzlíček Zdeněk, Kornatovský Ivo, Kovářík Petr, záhrobský Vladimír

Omluveni:

Kouba Tomáš

Ověřovatel zápisu:

Kornatovský Ivo

Zápisem pověřen:

Horská Ivana

PROGRAM JEDNÁNÍ
Schválení programu 13. schůze rady města, ověřovatele, zapisovatele, kontrola usnesení
Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.

Usnesení: KM schvaluje program jednání, ověřovatel zápisu je Ivo Kornatovský, zapisovatel je Ivana Horská tajemnice MěÚ.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 243/2019

zdrželo se: O

Kontrolu usnesení od posledního jednání RM provedla tajemnice MČÚ. Usnesení č. 211, 215 a 230 trvá. Ostatní
usnesení jsou splněna.

l) Organizační záležitosti, zprávy
Rozhodnutí KÚ PK v záležitosti odvolání člena zastupitelstva p. Škopa proti rozhodnutí MěÚ Plasy.
Zdůvodnění: Rada města zamítla opakovaně žádosti

o umožnění přístupu k podkladovým materiálům rady

města před jejich projednáním a příp. vydaným rozhodnutím.

Usnesení: RM zamítá žádost
o umožnění přístupu k podkladovým materiálům rady města před jejich
projednáním a příp. vydaným rozhodnutím.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 244/2019

zdrželo se: O

2) Osadní výbory, SDH
Vodojem Nebřeziny - dálkové sledování
Zdůvodnění: Předložena nabídka firmy Vodárna Plzeň a.s. na osazení telemetrické jednotky M 4016 v síti GSM za cenu
55 000,- KČ bez DPH,Osazením přenosu bude možné sledovat aktuální stav hladiny ve vodojemu, průtok vody
vodoměrem při plnění vodojemu, průtok vody vodoměrem při odběru do obce a tím včas reagovat na napouštění bazénů,
vyhledání poruchy a její odstranění před vyprázdněním vodojemu.
Záznam veličin pomůže i při zpracování PD vodovodu Plasy - Babina.

Usnesení: RM neschvaluje úhradu z rozpočtu města a osazení telemetrické jednotky M 4016 v síti GSM za cenu 55
000,- KČ bez DPH Vodárnou Plzeň a.s. pro dálkové sledování vodojemu Nebřeziny.
Hlasování: pro: 3
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 245/2019

zdrželo se: l

záhrobský Vladimír

3) Příspěvkové organizace, TS
Bezpečnostní prověrka - ZUŠ Plasy
Zdůvodnění: Ředitel ZUŠ Plasy předložil na jednání rady města záznam z provedení prověrky BOZP a PO za rok
2018/2019.
Záznam je uložen v dokumentaci PO.
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Usneseni: RM bere na vědomí záznam z provedení prověrky BOZP a PO za rok 2018/2019 u ZUŠ Plasy.
Bezpečnostní prověrka - DDM Kopretina Plasy
Zdůvodnění: Ředitelka DDM Kopretina Plasy předložila na jednání rady města záznam o provedení prověrky BOZP a
PO za rok 2018/2019.

Usnesení: RM bere na vědomí záznam o provedení prověrky BOZP a PO za rok 2018/2019.

4) Dotace
vyhlášení dotace- Ministerstvo životního prostředí- Obnova aleje Vzdechů
Zdůvodnění: MŽP vyhlásilo v rámci programu OPŽP 2014-2020 - prioritní osu 4, - 132. výzvu aktivita 4.4.1Revitalizace fůnkčnich ploch a prvků sídelní zeleně- jedná se o zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně např.
alejí a zlepšení jejich fůnkčního stavu a propojených ploch a prvků veřejné zeleně. příjem žádostí do 31. října 2019 v
současné době se zpracovává projektová dokumentace - p. Ing. Jana Kadlecová.
Max. výše celkových způsobilých nákladů do 50 mil. a min. výše nákladů činí 250 000 KČ - míra spolufinancování je
40 %.
Prozatím je známa CN od fi. Prostrom na vykácení rizikových stromů v celkové výši 240 962 KČ. (I. etapa),

Usnesení: RM doporučuje dále získávat podklady pro podání žádosti o dotaci na obnovu aleje Vzdechů.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 246/2019

zdrželo se: O

5) Finanční odbor
Nabídka RRA : "Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plasy včetně návrhů opatření pro
zefektivnění systému".

Zdůvodnění: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. předložila nabídku: "Analýza systému nakládání s
komunálním odpadem na území města Plasy včetně návrhů opatření pro zefektivnění systému".
Usnesení: RM jmenuje komisi pro odpadové hospodářství ve složení: p. Škop, p. Zídek, p. Dlouhý a na základě
předložené nabídky žádá komisi o doporučení dalšího postupu.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 247/2019

zdrželo se: O

Návrh rozpočtového opatření RO Č. 3-2019

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtového opatření RO č. 3-2019 - viz příloha.
Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok 2019 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů a s nimi souvisejících výdajů a ve změnách záměrů obce. Dopad rozpočtového opatření RO č. 3-2019 na
schválený rozpočet 2019: změna příjmů: +2.235,880 tis. KČ, změna výdajů:+93 1,583 tis. KČ, financování: -1.304,297
tis. Kč - viz příloha.

Usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření RO č. 3-2019 - viz příloha. Jedná se o změny schváleného rozpočtu na rok
2019 spočívající v zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a s nimi souvisejících výdajů a
ve změnách záměrů obce. Dopad rozpočtového opatření RO č. 3-2019 na schválený rozpočet 2019: změna příjmů:
+2.235,880 tis. KČ, změna výdajů:+93 1,583 tis. KČ, financování: -1.304,297 tis. KČ - viz příloha.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 248/2019

zdrželo se: O

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí pks

Zdůvodnění: Finanční odbor předkládá radě města ke schválení Dodatck Č. 2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí
společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o. (dále PKS). Dodatek č. 2 upravuje - aktualizuje předmět nájmu, který je
specifikován v příloze č. la a v souvislosti s tím upravuje - aktualizuje výši nájemného - viz příloha.
Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí společnosti Plaské kulturní středisko s.r.o.
(dále PKS). Dodatek č. 2 upravuje - aktualizuje předmět nájmu, který je specifikován v příloze č. la a v souvislosti s tím
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upravuje - aktualizuje i výši nájemného.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 249/2019

zdrželo se: O

2x Kupní smlouva - SVOL s.r.o. (prodej dřeva)
Zdůvodnění: MěÚ obdržel návrh na uzavřeni kupních smluv na prodej dřeva společnosti Štora Enso Wood Products
Planá s.r.o., číslo smlouvy: CZ/20/20/2019/1/13803 l/KIS/S/1/LKMCHTPE/0106, referenční číslo P02191394S a
smlouvu číslo CZ/20/20/2019/1/13803 1/'KIS/S/1/LK/RICHTPE/0105, referenční číslo P02191393S

Usnesení: RM schvaluje uzavření smluv na prodej dřeva mezi městem Plasy a společností štora Enso Wood Products
Planá s.r.o., číslo smlouvy: CZ/20/20/2019/1/13803 1/KIS/S/1/LK/RICHTPE/0106, referenční číslo P02191394S a
smlouvu číslo CZ/20/20/20l9/1/138031MIS/S/1/LK/RlCHTPE/0105, referenční číslo P02191393S
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.Č. 250/2019

zdrželo se: O

6) Rozvoj města
MAS Světovina IROP-Kulturní památky - Plasy- kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů
Zdůvodnění: Město Plasy ve výzvě č. 55 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany rozvoje kulturního děditstvíIntegrované projekty CLLD splnilo všechna kritéria formálních náležitostí v podání žádosti o dotaci v projektu s názvem
oprava kostela sv. Václava s hrobkou Metternichů , ale bohužel tento projekt formou bodování nezískal nejvíce
hodnotících bodů a proto byl zařazen v seznamu pořadí jako druhý, z tohoto důvodu nebude finanční podpora tak
vysoká, aby pokryla celý rozsah projektu dle žádosti. tj. 15.120.074 Kč VČ.DPH při povinné účasti města 5% z
celkových nákladů.tj.cca 756 000 Kč. Tato výzva bude pravděpodobně vyhlášena opakovaně v září, kde lze podat žádost
znova v upraveném rozsahu cca 3.500.000 KČ vC DPH.to zn. povinná účast města cca 175 000 Kč. Z projektu by bylo
nutné vyjmout ucelenou stavební část v tomto rozsahu.

Usnesení: RM schvalujel neschvaluje tento postup řešení.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 251/2019

zdrželo se: O

Vodní plocha Plasy - výměna mol a podnoŽe altánu
Zdůvodnění: Předloženy finální cenové nabídky na výměnu mol a podnože altánu nad vodní plochou Plasy a návrh SoD
s firmou METAL PRO INDUSTRY s.r.o., která předložila nejnižší CN za 461.010,-KČ vC. DPH

Usnesení: RM schvaluje uzavření SoD s firmou METAL PRO INDUSTRY s.r.o. za cenu 461.010,-KČ vC. DPH

Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 252/2019

zdrželo se: O

7) Pozemkové záležitosti, budovy
ČEZ Distribuce, a.s.- Smlouva o zřízení VB - služebnosti
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-0013042NB/001 firmou ČEZ
Distribuce, a.s. IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou ňrmou OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně
1929/8, IČ: 49196812- zmocněnec Šárka Caklová, Jedná se o zřízení distribuční soustavy-zemní kabelové vedení NN na
pozemcích p.č. 1503/19,1504/4,1503/1 v k.ú. Žebnice za jednorázovou náhradu ve výši 1200 KČ, k této částce bude
připočítána daň z přidané hodnoty.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o zřízení VB - služebnosti č. IV-12-0013042/VB/001 firmě ČEZ
Distribuce, a.s. IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou firmou OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně
1929/8, IČ: 49196812- zmocněnec Šárka Caklová, Jedná se o zřízení distribuční soustavy-zemní kabelové vedení NN na
pozemcích p.č. 1503/19,1504/4,1503/1 v k.ú. Žebnice za jednorázovou náhradu ve výši 1200 KČ, k této částce bude
připočítána daň z přidané hodnoty.

Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 253/2019

zdrželo se: O

ŘSD ČR s.p.o. - smlouva o zřízení VB- služebnosti
Zdůvodnění: Městu Plasy byla předložena smlouva o zřízení VB - služebnosti č. 5815/27-1159/33200/2019 firmou ŘSD
ČR, s.p.o. Na Pankráci 546/56, Praha 4, v zastoupení p. Ing. Zdeňkem Kut'ákem IČ: 65993390. Jedná se o zřízení
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inženýrské sítě - kabelu NN, který je umístěn v rámci akce - 1/27 Žebnice - SMS- Meteostanice na pozemku p.č. 362/2 v
k.ú. Plasy za jednorázovou náhradu vC. DPH 1961 KČ.
Usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o zřízení VB - služebnosti č. 5815/27-1159/33200/2019 firmě ŘSD ČR,
s.p.o. Na Pankráci 546/56, Praha 4, v zastoupení P: Ing. Zdeňka Kuťáka IČ: 65993390. Jedná se o zřízení inženýrské sítě
- kabelu NN, který je umístěn v rámci akce - 1/27 Zebnice - SMS- Meteostanice na pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Plasy za
jednorázovou náhradu vC. DPH 1961 KČ.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 254/2019

zdrželo se: O

Most přes potok - Lomany

Zdůvodnění: Předložena žádost SÚSPK k souhlasu s rekonstrukcí mostu č.ev. 20556-1 přes potok Lomany.
Bude vydán souhlas.
Usnesení: RM bere informaci na vědomí

8) Diskuze
prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi, RZ 1PO6647

Zdůvodnění: Město Plasy je vlastníkem osobního automobilu Škoda Fabia Combi, RZ 1PO6647 (dále jen automobil),
rok výroby 2002. V účetnictví města je evidováno s nulovou zůstatkovou cenou, automobil je po opravě a technické
kontrole.město Plasy neplánuje do budoucna využívání tohoto automobilu. o koupi automobilu projevila zájem
společnost Technické služby města Plasy, s.r.o., která ho bude využívat pro svoji činnost.
Usnesení: RM schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Fabia Coinbi, RZ 1PO6647, rok výroby 2002 společnosti
Technické služby města Plasy, s.r.o. za cenu 17.000,-KČ.
Hlasování: pro: 4
proti: O
SCHVÁLENO usn.č. 255/2019

zdrželo se: O

Diskuse Členů RM

Zdůvodnění: Členové rady vystoupili s příspěvky.
p. Kovářík informoval o zajištění opravy osvětlení u hrobky.
p. záhrobský informoval o zahájení stavby mostu Cd na zastávce Horní Hradiště.

V Plasích, dne

N.
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Ověřovatel:

Kornatovský Ivo

Zapisovatel:

Horská Ivana

Starosta města:

Zdeněk Hanzlíček
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